SERVEI DE CONTRACTACIÓ
Regidoria d’esports i activitat física.
Departament: Esports.
Exp. SER_OBE_2020_0001
MS/yb

ANUNCI
DE AJUNTAMENT DE LLEIDA PEL QUAL ES FA PÚBLICA LA LICITACIÓ D'UN
CONTRACTE DE SERVEIS (EXP. SER_OBE_2020_0001)
1.Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de Lleida.
b) Número d’identificació: 2512070005.
c) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació.
d) Tipus de poder adjudicació: Administració pública.
e) Número d’expedient:
2.Obtenció de Documentació i informació:
a) Dependència: Servei de Contractació.
b) Domicili: Plaça Paeria, 11, edifici Pal·las, 1a planta.
c) Localitat i Codi postal: Lleida, 25007.
d) Telèfon: 973700307.
e) Telefax.: 973700473.
f) Correu electrònic: contractacio@paeria.cat
g) Adreça d’Internet del perfil del contractant: http://www.paeria.es/perfilcontractant
h) Data límit d’obtenció de documentació: Fins l’últim dia de presentació d’ofertes.
i) Data límit de sol·licitud d’informació: Fins 5 dies abans de la finalització del termini de
presentació d’ofertes
3.Objecte del contracte:
a) Tipus: Serveis
b) Descripció: Servei de socorrisme a les 7 piscines municipals descobertes de la ciutat
de Lleida 2020-2022.
c) Divisió per lots i número de lots: No
d) Lloc d’execució/entrega: Lleida.
e) Termini d’execució: Tres (3) anys
f) Admissió de pròrroga: Si, per un (1) any més
g) Codi CPV: 9200000-1, 92620000-3, 92600000-7
4.Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert, amb diversos criteris d’adjudicació
c) S’aplica acord marc: No.
d) S’aplica subhasta electrònica: No.
5. Pressupost base licitació:
El preu hora/servei màxim és 13,75€ + IVA. L’IVA és el del 21% (2,88€). Per tant: 16,63€ (IVA
inclòs).
La despesa estimada és de: 513.050,58 € i s’ha calculat en base al total d’hores 10.279,00h
per a cadascuna de les 3 anualitats (del 2020 al 2022).
2020
Base imposable
IVA
TOTAL

2021

2022

141.336,25 €
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6. Valor estimat del contracte: 565.345,00 € IVA exclòs. Aquest import correspon al
pressupost inicial del contracte de: 424.008,75 € (IVA exclòs), més la prorroga prevista
per import de 141.336,25 €.
7. Criteris d’adjudicació: Segons consta en l’apartat I del PCAP.
8. Requisits específics del contractista:
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Segons s’estableix
en l’apartat G1 del PCAP.
9. Garanties exigides:
Provisional: No s’exigeix.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
10. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: A les 13 hores del dia 15 de maig de 2020.
b) Modalitat de presentació: La que s’estableix en l’apartat H del PCAP.
c) Lloc de presentació.
1. Dependència: Registre General.
2. Domicili: Rambla Ferran, 32
3. Localitat i Codi postal: Lleida, 25007.
4. Adreça electrònica: contractacio@paeria.cat.
5. Les proposicions també es podran trametre per correu ordinari dins el termini
d'admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a
l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta
mitjançant fax, telegrama o a l'adreça de correu electrònic que s'esmenta en el plec
de clàusules, durant el mateix dia.
11. Obertura d’ofertes:
a) Direcció: Plaça Paeria, 11. Edifici Pal·las.
b) Localitat i codi postal: Lleida, 25007.
c) Data hora: En el lloc i dia que s’assenyali en el Perfil del Contractant. A l’hora que
s’assenyali prèviament.
12. Despeses de publicitat: Aniran a càrrec de l’adjudicatari.
13. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà.
14. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No
15.- Observacions: Per acord del Ple de l'Ajuntament de Lleida de data 31 de març de 2020
es va aprovar, entre d'altres: Acordar la instrucció i la continuació d'aquest expedient, sense
l’aplicació de la suspensió dels terminis establerta en la DA 3a del RD 463/2020, als efectes
de no causar perjudicis als proveïdors i prestadors de serveis bàsics de l’Ajuntament de Lleida.

Lleida, a la data de la signatura electrònica
L’ALCALDE
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