ANUNCI
De l’Ajuntament de Torrelles de Foix pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de
concessió de serveis (exp. 265/2020)
1. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Ajuntament de Torrelles de Foix
Número d’identificació: 828830008
Dependència que tramita l’expedient: Ajuntament de Torrelles de Foix
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Número expedient: 265/2020

2. Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de Torrelles de Foix
Domicili: Plaça Lluis Companys, 1
Localitat: 08737 Torrelles de Foix
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 93 8971001
Adreça electrònica: torrellesf@diba.cat
Adreça d’internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=torrelles&idCap=14543284&ambit=

3. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: la prestació del servei integral de control horari com a eina de
control i gestió del personal de l’Ajuntament de Torrelles de Foix.
b) Admissió de pròrroga: sí
c) Divisió en lots: no
d) Codi CPV: 71356400 Servei de planificació tècnica
e) Codi NUTS: ES511
4. Tramitació i procediment
a)
b)
c)
d)
e)

Tipus d’expedient: concessió de serveis
Tramitació: ordinària
Procediment: obert simplificat abreujat
S’aplica un acord marc: no
S’aplica una subhasta electrònica: no
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h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 27 de maig de 2020 fins a les
23:59h

5. Pressupost de licitació: Valor estimat del contracte: 2.212,00 sense IVA
6. Admissió de variants: no
7. Garanties: no s’exigeix la constitució de garantia provisional ni definitiva
8. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no
b) Solvència: veure clàusula quinzena del Plec de clàusules administratives
9. Criteris d’adjudicació: veure clàusula vint-i-dosena del Plec de clàusules
administratives
10. Condicions particulars per l’execució del contracte: no
11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: no
12. Presentació de les ofertes:
a)
b)
c)
d)

Data límit de presentació: 27 de maig de 2020
Documentació que cal presentar: veure clàusula divuitena del Plec de clàusules
Presentació d’ofertes: veure clàusula dinovena del Plec de clàusules
Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la
reducció progressiva del nombre d’ofertes o solucions): no

a)
b)
c)
d)
e)

Entitat: Ajuntament de Torrelles de Foix
Lloc: electrònica
Data: veure clàusula vint-i-cinquena del Plec de clàusules administratives
Hora: veure clàusula vint-i-cinquena del Plec de clàusules administratives
Persones autoritzades a assistir a l’obertura: obertura electrònica

14. Llengües per redactar ofertes: castellà o català
15. Recurs: veure clàusula quaranta-quatrena del Plec de clàusules administratives
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13. Obertura de proposicions:

