Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Secretaria General

Anunci del Departament d’Interior pel qual es fa pública la licitació d’un contracte
(dades addicionals no compreses en la informació de l’anunci del Perfil del
contractant)
Núm. de l’expedient: IT-2021-819
Objecte del contracte: servei de manteniment preventiu i correctiu dels 35 vehicles
pesats de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS),
incorporats en règim de propietat des de l'any 2020 en endavant.
1- Poder adjudicador:
1.1. Número d’identificació: ESS0811001G
1.2. Codi NUTS: ES51
1.3. Tipus: Entitat regional o local
1.4. Principal activitat exercida: Ordre públic i seguretat
1.5. És una central de compres:
Sí
No
2- Codi NUTS del lloc d’entrega o execució en els contractes de subministraments
o serveis: ES51
3- Valor estimat del contracte: 138.980,00 €, d’acord amb el detall següent:
Pressupost de la licitació (sense IVA)
Import de la pròrroga
4- Limitació de lots:

Sí

69.490,00 €
69.490,00 €

No

5- En procediments oberts:
5.1. Termini en el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2
mesos
5.2. Persones autoritzades a assistir a l’obertura de pliques: acte no públic
6- Llengua o llengües en les que hauran de redactar-se les ofertes o sol·licituds de
participació: català i/o castellà
7- El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançats amb fons de
la Unió: Sí
No
8- Nom i adreça de l’òrgan competent en els procediments de recurs i, si s’escau,
de mediació. Indicació dels terminis de presentació de recursos o, en cas
necessari, el nom , la direcció i números de telèfon o fax i adreça electrònica on
pugui obtenir-se aquesta informació:
Recurs: Recurs especial en matèria de contractació.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Secretaria General

Òrgan competent en el procediment de recurs: Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic
Termini: 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci.
Per més informació: Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Servei de Contractació i Patrimoni, C/ Diputació, 355, 08009, Barcelona. Tel.
93.5512.23.04. Fax: 93.551.2006. Correu electrònic:
contractacio.interior@gencat.cat
9- Contracte cobert per l’Acord de Contractació Pública:

El cap del Servei de Contractació i Patrimoni

Sí

No

