Expedient:
Descrip.:

001/2019/4968/I263
Contracte de subministrament i instal.lació
d'un nou sistema de depuració a la piscina
coberta de Tàrrega.

ANUNCI DE LICITACIÓ
Mitjançant Decret d’Alcaldia, de data 30 d’agost de 2019, va aprovar l’expedient de
licitació del contracte de subministrament i instal·lació d’un nou sistema de depuració
a la piscina coberta de Tàrrega, essent el següent l’anunci de licitació segons
contingut establert a l’Annex III – secció 4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
contractes del sector públic.
1.- Dades del poder adjudicador:
1.1. Nom: Ajuntament de Tàrrega
1.2. Número d’identificació: P252700F
1.3. Direcció: Pl. Major, 1, 25300 Tàrrega
1.4. Codi NUTS: NUTS2-ES 513
1.5. Número de telèfon : 973311608
1.6. Direcció electrònica i d’internet: secretaria@tarrega.cat
2.- Direcció d’Internet on està disponible la documentació relativa a la present
licitació: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tarrega.
2.1.- Títol de la contractació i núm. d’expedient: Contracte de subministrament i
instal.lació d’un nou sistema de depuració per a les piscines cobertes de Tàrrega, amb
núm. d’expedient 001/2019/4968/I263.
3.- Tipus de poder adjudicador i principal activitat que exerceix: Administració Pública.
4.- Codi CPV i tipus de contracte: Contracte de subministrament amb codi CPV:
39370000-6: Instal·lacions de tractament d’aigües
43324100-1: Equip per a piscines
51110000-6: Serveis d’instal·lació d’equip elèctric.
38431200-7: Aparells detectors de fum.
5.-Descripció de la licitació
L’objecte del present contracte és el subministrament i instal·lació d’un nou sistema de
depuració a les piscines cobertes de Tàrrega, partint de la instal·lació existent a fi de
millorar la seguretat i rendiment.
30/08/2019

Les actuacions que es duran a terme seran les següents, les quals queden definides al
plec de prescripcions tècniques:
-

Subministrament i col·locació del sistema d’emmagatzematge de producte
químic.
Sistema de depuració de la piscina gran.
Sistema de depuració de la piscina petita.
Adequació de la sala de depuració.

6. Pressupost base de licitació: 27.715,45 euros (22.905,33 euros més 4.810,12 euros
corresponents al 21 % d’IVA).
7. Valor estimat del contracte: 22.905,33 euros

9.- Duració del contracte: 2 mesos
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8.- Admissió o prohibició de variants: No.
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10.- Condicions de participació:
Establertes a l’apartat G del quadre de característiques.
11.- Criteris d’adjudicació:
Establert a l’apartat I del quadre de característiques.
12.- Tipus de procediment d’adjudicació: Obert Simplificat Abreujat.
13.- Si n’existeix, especificar les condicions particulars a les que està sotmesa
l’execució del contracte: Segons apartat O del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives.
14.- Termini per a la recepció de les ofertes: Fins el dia 9/9/2019 les 23.59 h.
15.- Només es podran presentar electrònicament les ofertes mitjançant l’eina Sobre
Digital 2.0.
16.-Només s’admet la facturació electrònica.
17.- Dia i hora de l’obertura del sobre electrònic:
Sobre únic: dia 16/9/2019 a les 11 h
18.- Règim de recursos: Segons previsió establerta a la clàusula trenta-quatrena del
plec de clàusules administratives.
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19.- Contacte de la Unitat de Contractació: sgasso@tarrega.cat; mcases@tarrega.cat
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