ANUNCI
De Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de serveis (exp. 008/19)
1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organisme: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Número d’identificació: Q0801279A
Dependència que tramita l'expedient: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Central de compres / contractació conjunta: No
Número d'expedient: 008/19

2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació

Entitat: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Domicili: Carrer Llull, 297-307; 4a planta
Localitat i codi postal: BARCELONA CP: 08019.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 935536371.
Adreça electrònica: contractacio.consorci@conforcat.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDet
ail&idCap=205798

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: els documents es troben disponibles en
format digital a la plataforma fins a la data límit de presentació d’ofertes.
i) Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 9 a 14 hores i de 16 a 17.30 hores i divendres de
9 a 14 hores.
3

Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: 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.
b) Admissió de pròrroga: Sí, màxim dos anys.
c) Divisió en lots i nombre de lots: 1 únic lot.
d) Lloc d'execució: Barcelona
e) Termini d'execució: des de la formalització del contracte fins el 31/12/2020
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV: 85147000-1 i 71317000-3
h) Codi NUTS: ES511

4

Tramitació i procediment

a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat abreujat
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
5
a)
b)

Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte: 20.000,00 euros sense IVA
Pressupost de licitació: 10.000 € d’import base, 2.100,00 € d’iva al 21%, import total
12.100,00 €.

6

Admissió de variants: No

7

Garanties

a) Provisional: No
b) Definitiva: No
8

Requisits específics del contractista

a) Classificació: No s’escau
b) Solvència: Segons annex 5 del Plec de Clàusules administratives
Atès l’article 17.2 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, per actuar com a servei de
prevenció aliè, les entitats especialitzades han de ser objecte d’acreditació per
l’Administració laboral, prèvia aprovació de l’Administració sanitària, quant als aspectes de
caràcter sanitari.
9

Criteris d’adjudicació: Veure annex 3 del Plec de Clàusules Administratives

10

Condicions particulars per l’execució del contracte: Veure annex 7

11

Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No s’escau

12 ACP aplicable al contracte? Sí [L’ACP és l’Acord sobre Contractació Pública
negociat en el marc de l’OMC i del qual l’Estat espanyol és part signatària]
13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 16 de maig de 2019
b) Documentació que cal presentar: Veure plecs
c) Presentació d’ofertes: a través de l’eina de presentació d’ofertes telemàtica.
Si escau, indicar:
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: 1 únic lot
e) Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: No s’escau
f) S’utilitzen les comandes electròniques: Sí
g) S’accepta la facturació electrònica: Sí

14

Obertura de proposicions

a) Entitat: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
b) Lloc: C/Llull, 297-307 4a planta
c) Data: 22 de maig de 2019
d) Hora: 12 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és intern,
es publicarà la documentació al Perfil del Contractant.

15

Despeses d'anunci: No hi ha.

16

Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català, castellà, aranès

17

Recurs: D’acord amb allò establert a l’apartat VII del Plec de Clàusules Administratives

18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No

Barcelona, a la data de la signatura electrònica
La directora
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