Generalitat de Catalunya
Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya

Proposta de contractació de serveis
Dades del contracte
Contracte obert simplificat abreujat

X Serveis
Objecte:

Núm. Expedient: 008/19 (CFCC-2019-00034)

Contractació d'un servei de prevenció aliè (SPA) per a la concertació íntegra de l'activitat preventiva, d'acord a la Llei
31/1995 i el Reial decret 39/1997

Pressupost màxim de despesa (incloent-hi l’IVA o qualsevol altra càrrega impositiva):
L’import màxim previst per a aquesta contractació és de 10.000 € d’import base, 2.100,00 € d’iva al 21%, import total
12.100,00 € per als anys 2019 i 2020.
Anualitat 2019: 5.000,00 € d’import base, 1.050,00 € d’iva al 21%, import total 6.050,00 €.
Anualitat 2020: 5.000,00 € d’import base, 1.050,00 € d’iva al 21%, import total 6.050,00 €.
Valor estimat del contracte: 20.000,00 € d’import base (inclosa la possibilitat de pròrroga de dos anys).

Termini màxim d’execució (a comptar des de l’adjudicació):
La durada del contracte serà des de la formalització del contracte fins el 31 de desembre de 2020, amb possibilitat de
pròrroga per un màxim de dos anys naturals

Clàusules o prescripcions tècniques i altres condicions d’execució que s’estimin imprescindibles
o adients (per exemple: garantia, forma de pagament, lliuraments parcials, lots, etc.):
D’acord a l’Annex “plec de prescripcions tècniques” i el Plec de Clàusules Administratives amb tots els seus annexos.
El pla de facturació serà per servei realitzat. Per tant, caldrà que el pressupost estigui desglossat per serveis, d’acord
amb els criteris de facturació.
El pagament es realitzarà, per transferència bancària, en el número de compte que el contractista indiqui a la factura.
Per tal que el Consorci pugui fer efectiu el pagament, l’empresa adjudicatària lliurarà una factura o minuta, on reflectirà
separadament l’IVA, el servei de la qual serà prèviament conformat pel responsable del contracte. Atesa la Llei
25/2015, de 27 de desembre, a partir del 15 de gener de 2015, les factures hauran de ser electròniques. La factura
s’ha de presentar al Registre administratiu corresponent i ha de contenir la identificació dels òrgans següents:
Codi d’expedient: es facilitarà en el moment de formalitzar el servei.
Codis DIR:
Unitat tramitadora: A09018960
Òrgan Gestor: A09018960
Oficina Comptable: A09018960

Dades de la proposta
Proposo:
1.
2.

Que s’iniciï la tramitació del procediment obert simplificat abreujat corresponent. Contractació pluriennal.
Que s’aprovi la documentació següent:
- Quadre de característiques del contracte.
- Plec de clàusules administratives, amb els següents annexos:
- Annex 1 Model de declaració Responsable
- Annex 2 – Model Oferta econòmica de criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules
- Annex 3 – Criteris d’adjudicació objectius quantificables mitjançant fórmules
- Annex 4 – Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals o
desproporcionades
- Annex 5 – Mitjans d’acreditació de solvència econòmica i financera i tècnica o professional
- Annex 6 – Regles especials respecte del personal de l’empresa contractista.
- Annex 7 - Condicions especials d’execució
- Annex 8 – Resum de penalitats
- Annex 9- Acord d’encàrrec de tractament de dades confidencials
- Annex 10 - Informe no divisió en lots
-Annex 11- Informe d’insuficiència de mitjans
-Annex 12 Informe d’adequació de la possibilitat de pròrroga
- Plec de prescripcions tècniques

Generalitat de Catalunya
Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya
3.

Normativa: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; Art. 20.c del Reglament de Règim
Intern del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, en quant a l’òrgan de contractació.

Lloc i data Barcelona, 30 d’abril de 2019

Signatura

CPISR-1 C
María Antonia
Franco Ayala

Signat digitalment per
CPISR-1 C María
Antonia Franco Ayala
Data: 2019.04.30
14:44:28 +02'00'

____________________________________________________________________________________
Nom i cognoms: Ma Antonia Franco Ayala
Càrrec: Cap del Servei d’Administració i Gestió Econòmica
Directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Diligència de tramitació
S’autoritza la tramitació com a procediment obert simplificat abreujat

x

Sí

No

Altres formes o procediments
IMPUTACIÓ COMPTABLE: 6290,0028
(CED – 227,0013)
APROVA,
Signatura
La directora

38792878C
ARIADNA
RECTORET (R:
Q0801279A)

Lloc i data Barcelona, 30 d’abril de 2019
Signat digitalment
per 38792878C
ARIADNA RECTORET
(R: Q0801279A)
Data: 2019.04.30
16:57:26 +02'00'

Ariadna Rectoret Jordi

