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08711 Òdena
Tel.93 801 74 34
Fax 93 706 29 85
www.odena.cat
odena@odena.cat

INFORME PROPOSTA DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ

Contracte: CONTRACTE DE SERVEIS
Objecte:
CONTRACTE “SERVEI DE CONTROL, TRACTAMENT D’AIGÜES I
SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS DE LA PISCINA MUNICIPAL
D'ESTIU, TEMPORADA 2021”
Forma: LICITACIÓ PÚBLICA
Procediment: OBERT SIMPLIFICAT SUMARI
Convocatòria licitació: DECRET D’ALCALDIA NÚM. 304 DE DATA 03/05/2021
Exp. núm.: C1742021100– 378/2021
OBERTURA SOBRE DIGITAL I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Localitat i lloc: Òdena
Data: 20 de maig de 2021
Hora: 10’00 hores
1. Licitadors que han formulat proposta

2. Admesos/exclosos
Comprovada la documentació es comprova que és correcte o s’admet l’únic licitador
que ha formulat proposta.
Valorada l’oferta admeses inicialment resulta que:

3.

Proposta adjudicació
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Finalitzat el termini de presentació d’ofertes han formulat proposta mitjançant l’eina
Sobre Digital el següents:

Avaluada la puntuació es proposa a l’òrgan de contractació que ha de resoldre el
procediment, l’adjudicació a favor de INSTAL·LACIONS GRAELLS, SL (B63556542),
per quan resulta titular de l’oferta presentada s’ajusta a les condicions incloses en el
plecs administratius particulars i tècnics.
Procediria requerir a l’adjudicatari proposat que en el termini de 5 dies hàbils, aporti la
documentació indicada en la clàusula quinzena del plecs de clàusules administratives i en
especial:







Certificat d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries estatals i
autonòmica i amb la seguretat social. (El certificat d’estar al corrent amb les
obligacions tributàries municipals s’incorporarà d’ofici a l’expedient).
Assegurança de responsabilitat civil, actualitzada i els rebuts del seu pagament
corrent.
Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte, indicant el seu
nom, cognoms, DNI i número de afiliació a la seguretat social i document
acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social.
Titulació vigent i actualitzada. Carnet d’instal·lador.

Òdena, a 20 de maig de 2021
La Secretària Interventora
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Celsa Pérez Gil
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