ANUNCI

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Constantí.

b) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Constantí
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
d) Número d'expedient: 2047/2019
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Constantí.

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Domicili: Cr. Major, 27
Localitat i codi postal: Constantí CP: 43120.
Codi NUTS: ES51
Telèfon: 977520521.
Adreça electrònica: contractacio@constanti.cat.

Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://bit.ly/2HZNrn7
h) Obtenció de documents i informació: web.constanti.cat/ i perfil del contractant
Horari d’atenció diària: de 9.00 a 14.00 hores
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: contractació de serveis al pavelló

b) Admissió de pròrroga: Si
c) Divisió en lots i nombre de lots/ d’unitats: 2 lots
LOT

OBJECTE

CPV

Lot 1

Serveis de realització d’activitats dirigides

Lot 2

Serveis de manteniment del mobiliari esportiu del 50610000-4
pavelló

No es limita la participació ni l’adjudicació.
d)
Lloc
d'execució:
e)
Termini
d'execució
de
cada
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació



Valor estimat del contracte: 62.483,4€ ( IVA exclòs)

92600000-7

lot:

1

Constantí
any
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De l’Ajuntament de Constantí pel qual es fa pública la licitació del contracte de serveis
al pavelló (exp. 2047/2019)

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5%
-8 Requisits específics del contractista
 Solvència econòmica financera
X Volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereix el contracte.

 Solvència tècnica professional
X Relació dels principals serveis realitzats
-9 Criteris d’adjudicació:
Lot 1
-Oferta econòmica
-Experiència del personal
-Especialització del personal
Lot 2: Oferta econòmica
-10 Condicions particulars per l’execució dels dos lots:

garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment
dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.

-12 Presentació de les ofertes de manera electrònica
a) Data límit: 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de
l'anunci de licitació al Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Constantí.
b) Documentació. S’indica en el Plec de clàusules administratives particulars
redactades a l’efecte.
c) Forma de presentació: Sobre digital al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Constantí
d)S’accepta la facturació electrònica: Si
e)S’utilitza el pagament electrònic: Si
-13 Obertura de proposicions
a) Lloc: Ajuntament de Constantí, al carrer Major, 27
b) Data i hora: serà comunicada pel departament de contractació al perfil del
contractant.
-14 Recurs de reposició
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Òrgan de contractació- JGL
b) Termini per presentar recurs: un mes
L’Alcalde
En Constantí, a la data de la signatura
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-11 ACP aplicable al contracte? Sí

