EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS CONSISTENTS EN EL CONTROL
PER A LA PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI A LES INSTAL·LACIONS
D’EMATSA (Exp. C047_22)
ANUNCI de l’Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA pel qual es fa
pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. C047_22)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA.
b) Número d’identificació: -c) Dependència que tramita l'expedient: Administració
d) Tipus de poder adjudicador: Poder adjudicador no administració pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Cicle integral de l’aigua
f) Central de compres / contractació conjunta: NO.
g) Número d'expedient: C047_22
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA.
b) Domicili: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n
c) Localitat i codi postal: Tarragona CP: 43007
d) Codi NUTS: ES514
e) Telèfon: 977250912
f) Adreça electrònica: contractacio@ematsa.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=view
Detail&idCap=30870107
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 24/8/22
i) Horari d’atenció: 9:00 a 14:00
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: SERVEIS DE CONTROL PER A LA PREVENCIÓ DE LA
LEGIONEL·LOSI A LES INSTAL·LACIONS D’EMATSA.
b) Admissió de pròrroga: Sí.
c) Divisió en lots i número de lots/d’unitats: No.
d) Lloc d'execució: Tarragona.
e) Termini d'execució: 1 any.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 90920000-2 Serveis d’higienització d’instal·lacions.
h) Codi NUTS: ES514 - Tarragona.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert
d) Contracte reservat: No
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 65.907,60 euros, sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No.
Definitiva: Sí. 5 % del preu d’adjudicació.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No s’exigeix.
b) Solvència: Segons s’estableix al plec de clàusules administratives.
-9 Criteris d’adjudicació:
Criteris avaluables de forma automàtica
Oferta econòmica: S’atorgaran fins a 70 punts.
Millores: S’atorgaran fins a 30 punts
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Segons s’estableix al plec de
clàusules administratives i tècniques.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 24 d’agost de 2022, 14:00 hores
b) Documentació que cal presentar: La descrita al plec de clàusules administratives i
econòmiques.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: No
c.2)Presentació Electrònica: Sí. Mitjançant l’eina Sobre Digital.
Documentació que cal presentar: La descrita al plec de clàusules
administratives i econòmiques.
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA.
b) Lloc: Telemàticament (Microsoft Teams), mitjançant accés a l’enllaç web següent:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NDc4MjBlMzYtZjc5ZS00MWYyLWFjZWYtMjkyMTExOGFjNDZm
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f4a12867-922d-4b9d-bb859ee7898512a0%22%2c%22Oid%22%3a%2225e9a3a3-fab1-4226-83dd13414cb9a0cd%22%7d
c) Data: 29 d’agost de 2022.
d) Hora: 12:40 hores.

e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions
és públic.
-15 Despeses d'anunci: No
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Les oficials a Catalunya.
-17 Recurs: No
-18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No

Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica.

Carles Forment Escoda
Responsable de la divisió d’administració

