ANUNCI
De Reus Serveis Municipals, S.A. pel qual es fa pública la
licitació d'un contracte de subministraments (exp. AT18192)
-1
a)
b)
c)

Entitat adjudicadora
Organisme: Reus Serveis Municipals, S.A.
Número d’identificació: 4312335139.
Dependència que tramita l'expedient: Reus Serveis
Municipals - AIGUES DE REUS
d) Tipus de poder adjudicador
Poder Adjudicador No
Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Subministrament
d’aigua i de sanejament d’aigües residuals.
f) Número d'expedient: AT18192

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

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Reus Serveis Municipals, S.A..
Domicili: Pl. Mercadal, 1
Localitat i codi postal: Reus CP: 43201.
Codi NUTS:ES514
Telèfon: 977127199
Adreça electrònica: perfilcontractant@aiguesdereus.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava
/notice.pscp?reqCode=searchCn&idCap=12628397

h) Data límit d'obtenció de documents i informació:i) Horari d’atenció: de 09:00h a 13:00h

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Acord Marc per a l'homologació de
proveïdors per a la prestació dels serveis relatius a les
actuacions en els àmbits de electromecànica, electrònica,
instrumentació i programació dels equips de telecontrol o
autòmats de les instal·lacions d'Aigües de Reus
b) Admissió de pròrroga: SI. Aquest contracte podrà
prorrogar-se 1 vegada per un termini d’un (1) any.

c) División en lotes y número de lotes/ de unidades: NO
d) Lloc d'execució: Reus
e) Termini d'execució: 4 anys
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): SI

g) Codi CPV: 31700000-3
Material electrònic,
electromecànic i electrotècnic
45310000-3
Treballs d’instal·lació elèctrica
48000000-8
Paquets de software i sistemes
d’informació
50312300-8
Manteniment i reparació d’equips
de xarxes de dades
50532000-3
Serveis de reparació i
manteniments de maquinària elèctrica, aparells i
equip associat
51100000-3
Serveis d’instal·lació d’equips
elèctric i mecànic
51300000-5
Serveis d’instal·lació d’equips de
comunicacions
31682210-5
Equip d’instrumentació i control

h) Codi NUTS: ES514
-4
a)
b)
c)
e)
f)
a)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: Servei
Tramitació: Ordinari
Procediment: Obert
S’aplica un acord marc: SI
S’aplica una subhasta electronica: No.

-5 Pressupost de licitació: 1.210.000,00 euros IVA inclòs
b) Valor estimat del contracte: 1.250.000,00 euros sense IVA
-6 Admissió de variants: NO
-7 Garanties
Provisional: NO.
Definitiva: 5 per 100 del preu final ofert, exclòs l’impost
sobre el valor afegit.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: NO
Solvència: Segons clàusula 6 del PCAP

-9 Criteris d’adjudicació: Segons clàusula 10 del PCAP
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Segons clàusula 15 del PCAP

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: SI. 28-052019

-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 08-07-2019
b) Documentació que cal presentar: Segons clàusula 9 del PCAP
c) Presentació d’ofertes:
c.2)Presentació Electrònica: SI
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Reus Serveis Municipals, S.A..
b) Lloc: Oficines d’Aigües de Reus
c) Data: A definir.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: La mesa de
contractació i en cas de que l’acte sigui públic podran
assistir tots els licitadors.

-15 Despeses d'anunci: NO
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Les
oficials d’Espanya
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs
b) Adreça
c) Termini per presentar recurs
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte
o programa finançat amb fons de la Unió Europea: NO

