ANUNCI
Ajuntament de Talarn pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de serveis (exp. 01/2021)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Talarn.
b) Número d’identificació: 2521540003..
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Talarn.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 01/2021).
-2
a)
b)
c)
d)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Talarn..
Domicili: C.Pau Coll 3
Localitat i codi postal: Talarn, CP: 25630..
Telèfon: 973650812..
Adreça electrònica: ajuntament@talarn.ddl.net.
Adreça d'Internet del perfil del
contractant:https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/
talarn

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: la que figura
als plecs.
i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres 10 hores a 14 hores,
amb cita prèvia.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: NETEJA EDIFICIS PUBLICS MUNICIPALS:
Ajuntament i Raval 25.
b) Admissió de pròrroga: si
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
e) Termini d'execució: 1 anualitat, amb possibilitat d’una
pròrroga.
f) Codi CPV: 90910000-9
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.
e) S’aplica un acord marc / sistema dinàmic d’adquisició /
subhasta electrònica: no
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 7.875euros sense IVA. (una

anualitat+una pròrroga.
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: no.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: ...
b) Solvència: ...
-9 Criteris d’adjudicació: Criteris avaluables de forma
automatica, figuren als PCAP.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: figuren
als PCAP.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE:no
-12 ACP aplicable al contracte? no
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 27/01/2021.
b) Presentació d’ofertes i documentació que cal presentar:
figura als PCAP – Presentació electrònica (sobre digital 2.0)
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Talarn.
b) Lloc: Ajuntament de Talarn.
c) Data: 01/02/2021.
d) Hora: 14:00.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic.
-15 Despeses d'anunci
L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català.
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Ple
b) Adreça: Pau Coll 3. 25693 Talarn.
- 18 El contracte no està relacionat amb un projecte o programa
finançat amb fons de la Unió Europea.

Talarn, 13 de gener de 2021.

Alex Garcia Balust
Alcalde

