ANUNCI DE LICITACIÓ
“CONTRACTE SERVEIS
GESTIÓ INTEGRAL CENTRE DE DIA”

De conformitat amb l’Acord adoptat per la Junta de Govern Local en la sessió
celebrada en data 30 d’agost de 2018, per mitjà del present s'efectua anunci de
convocatòria de licitació per procediment obert amb caràcter harmonitzat i tramitació
ordinària, per a l'adjudicació de contracte de serveis “Gestió integral del Centre de dia
de la Pobla de Mafumet”, de conformitat amb els següents requisits:
1. Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Organisme: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Òrgan competent: Junta de Govern Local.
Número d’expedient: 107/2018
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Domicili: C./ Jacint Verdaguer, 6, CP 43140 - La Pobla de Mafumet.
Codi NUTS: ES514
Telèfon: 977 840 260
Fax: 977 840 207
Seu electrònica: http://poblamafumet.eadministracio.cat
Perfil del contractant:
http://poblamafumet.eadministracio.cat/contractor-profile-list

2. Objecte de contracte:
a) Objecte: Gestió integral del Centre de dia de la Pobla de Mafumet.
b) Tipus: contracte de serveis.
c) Descripció: Servei de gestió integral del Centre de dia de la Pobla de Mafumet.
d) Divisió per lots: NO.
e) Termini d’execució: 4 anys.
f)

Admissió de pròrroga: SI, per un període d’un any.

g) Lloc d’execució: Centre de dia de la Pobla de Mafumet (Codi NUTS ES514)
h) CPV: 85312100-0 - Serveis de Centre de Dia.
i)

Classificació: NO

j)

Solvència: segons s’estableix al plec de clàusules administratives.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
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b) Procediment: obert.
c) Règim d’adjudicació: contractació harmonitzada.
d) Criteris d’adjudicació: criteris subjectes a judici de valor i criteris avaluables de
forma automàtica.
4. Valor estimat del contracte: 1.200.000,00 euros (IVA exclòs)
5. Garantia provisional: NO. Garantia definitiva: 5% del preu d’adjudicació (IVA
exclòs).
6. Obtenció de documentació: al perfil del contractant de l’Ajuntament de La Pobla
de Mafumet.
7. Presentació de les ofertes.
a) Termini: 30 dies naturals a comptar des del dia de la tramesa de l’anunci de
licitació al DOUE, en les condicions i requisits que consten als plecs.
b) Lloc de presentació: mitjançant el servei de SOBRE DIGITAL de la Plataforma
de serveis de contractació pública i del Sobre digital (PSCP) accessible des de
la següent adreça:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=La+Pobla+de+Mafumet&idCap=27058602&ambit=5&.
c) Admissió de variants: NO.
8. Requisits específics del contractista.

9. Obertura de documentació/ofertes. L’obertura de les proposicions s’efectuarà en
un termini màxim de 20 dies, comptats des de la data de finalització del termini de
presentació de proposicions electròniques a la PCSP.
10. Data d’enviament al DOUE: 3/09/2018.

EL SECRETARI-INTERVENTOR
document signat electrònicament
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a) Classificació: no s’exigeix.
b) Solvència tècnica, professional i econòmica, financera: definida al plec de
clàusules administratives particulars.

