ANUNCI
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De conformitat amb el Decret de Presidència núm. 34 de data 8 de febrer de 2021, pel
qual es va aprovar l’expedient de contractació del servei d’assistència i assessorament
psicològic per al SIAD del Consell Comarcal.
Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb
subjecció a l’establert als Plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats,
d’acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Consell Comarcal de la Terra Alta NUTS: ES514
Adreça: Gandesa, Povet de la Plana, 4.
Telèfon i fax: 977420018/977420395.
Adreça electrònica: consellcomarcal@terra-alta.cat.
Ubicació URL Perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&keyword=terra+alta&idCap=15753144&ambit=
2. Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte: contractació del servei d’assistència i assessorament
psicològic per al SIAD del Consell Comarcal.
CPV: 853123203. Lloc d'execució del contracte: Gandesa, seu del Consell Comarcal.
Lot 2 ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA
4. Tramitació i procediment.
Tramitació: Urgent
Procediment: obert
Criteris d'adjudicació: Els previstos a la clàusula 10 del PCAP
5. Tipus de licitació:
El Pressupost Base de Licitació dels lots del contracte és el preu anual del servei:
- LOT 2 – ASSISTÈNCIA PSICOLÒGICA: 13.000,00 (exempt d’IVA).
6. Règim de Garanties:
Garantia definitiva: 5% del preu d’adjudicació
Garantia complementaria: No es preveu
7. Durada del contracte:
Durada: un any des de l’adjudicació.
Pròrroga: Si.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Neus Sanromà Samper - DNI ** (SIG) el dia 11/02/2021 a les 16:28:54

8. Obtenció de documentació i informació.
Data límit d’obtenció de documents i informació: fins tres dies naturals abans del de
límit per a la presentació de les ofertes.
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9. Requisits específics de la contractista.
Els previstos a la clàusula vuitena del PCAP
10. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: 10 dies naturals a comptar des de la publicació de l’anunci
de licitació en el perfil de contractant
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula novena del PCAP
Lloc de presentació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&keyword=terra+alta&idCap=15753144&ambit=
La Presidenta,

Neus Sanromà i Samper
Gandesa, a la data de la signatura electrònica
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