ANUNCI
De conformitat amb el Decret d’Alcaldia núm. 0291,, de data 22 de maig de 2020, de
l’Ajuntament de Seva, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del procediment
obert simplificat, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa, per a l’adjudicació del
contracte de serveis per al “SERVEI DE SOCORRISME A LES PISCINES MUNICIPALS
ELS ROURES PARC DE SEVA 2020” conforme a les següents dades:
1. Entitat Adjudicatària: Ajuntament de Seva
Òrgan de contractació: Alcaldia
Dependència que tramita l'expedient: Departament de Serveis Territorials
Número d'expedient: 1403-000002-2020 (X2020000362)
Obtenció de documentació i informació: Oficines Ajuntament, Carrer de Dalt, 5
Localitat i codi postal: Seva, 08553
Telèfon: 938840111
Telefax: 938840214
Correu electrònic: seva@seva.cat
Pàgina Web: www.seva.cat
2. Objecte del Contracte: Contracte administratiu de serveis per procediment obert
simplificat atenent l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Descripció de l'objecte: Servei de socorrisme a les piscines municipals “Els Roures Parc”
de Seva.
Lloc d'execució: Seva
Termini d'execució: 68 dies
Divisió per lots i nombre de lots/nombre d’unitats: No
Admissió de pròrroga: No
3. Tramitació i procediment:
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert simplificat
Criteris d’adjudicació: D’acord amb la clàusula segona del Plec de Clàusules
4. Pressupost base de licitació: 24.793,00 € (IVA exclòs)
IVA 21%: 5.207,00 €
Preu total: 30.000,00€
5. Garanties exigides.
Provisional (import): No
Definitiva (5%): Si
6. Requisits específics del contractista:
Classificació del contractista: No
Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Si
Inscripció RELI/ROLIECE: No necessari d’acord a la recomanació de la Junta Consultiva
de contractació de 24 de setembre de 2018.
7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
Data límit de presentació: 15 dies naturals a partir del dia següent a la publicació al perfil
del contractant.
Modalitat de presentació: telemàtic

8. Obertura d’ofertes: dia següent finalització termini presentació ofertes
Domicili: C. de Dalt, 5
Localitat i codi postal: Seva 08553
Data i hora: 12:00 Hores – Ajuntament de Seva
Maria Anna Pineda Mir
Alcaldessa
Seva, a data de signatura electrònica

