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ANUNCI DE LICITACIÓ
De Ajuntament de Vidreres pel qual es fa pública la licitació de la contractació del servei
d’actuacions municipals en matèria d’habitatge (expedient X2022001494)
Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament de Vidreres
Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Vidreres
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Número d'expedient: X2022001494
Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Vidreres.
Domicili: Carrer Girona, 3
Localitat i codi postal: Vidreres CP: 17411.
Telèfon: 972850025

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vidreres.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Adreça electrònica: ajuntament@vidreres.cat
Adreça

d'Internet

del

perfil

del

contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword
=Vidreres&reqCode=viewDetail&idCap=5959395
Data límit d'obtenció de documents i informació: 3 d’octubre de 2022. Horari
d’atenció: de 9h a 14h
Objecte del contracte
Davant l’existència de famílies i persones amb risc d’exclusió social per circumstàncies
socio-esconòmiques que veuen perillar i/o han perdut el seu habitatge, així com per
tots els temes que actualment afecten als vidrerencs i vidrerenques en matèria
d'habitatge i davant dels quals cal incidir i actuar, es pretén tornar a licitar la prestació
dels serveis a orientar, acompanyar i mediar per a facilitar l’accés de tots els habitants
del municipi al dret a l’habitatge i tota una sèrie de qüestions relacionades amb
l'habitatge i que s'aniran veient en aquest plec de clàusules administratives particulars.
Admissió de pròrroga: Sí
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Divisió en lots: No.
Durada del contracte: 2 anys.
Codi CPV: 75310000 (altres serveis de prestacions socials).
Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis
Tramitació: ordinari
Procediment: obert
S’aplica un acord marc: No
S’aplica una subhasta electrònica: No
Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte: 78.012,00€ sense IVA
Import total IVA exclòs: 43.340€
IVA suportat: 21 %. (9.101,40€)
Pressupost base de licitació ( IVA inclòs): 52.441,40€

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vidreres.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Admissió de variants: No
Garanties Provisional: No.
Garantia Definitiva: Si.
Criteris d’adjudicació: Criteris tècnics i econòmics de forma automàtica.
Condicions particulars per l’execució del contracte: S’estableix en clàusula M.
Presentació de les ofertes
Data límit de presentació: 03/10/2022 14 h
Documentació que cal presentar: Segons plec de clàusules administratives particulars
o plec tècnic.
Presentació Electrònica: Si
S’accepta la facturació electrònica: si
S’utilitza el pagament electrònic: si

