ANUNCI
De l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona pel qual es fa pública la licitació d’un contracte del
servei d’ajuda a domicili de l’Institut Municipal de Servies Socials de Tarragona. (Exp. 381/18)
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament d’administració
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
d) Número d’expedient: Exp. 381/18
2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona
b) Domicili: Plaça Prim, núm. 6
CP: 43001
c) Localitat i codi postal: Tarragona
d) Telèfon: 977550086
e) Adreça electrònica: administracio.imsst@tarragona.cat
Adreça d’Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&keyword=Tarragona&idCap=14248636&ambit=&
f) Codi NUTS: ES514
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: S’estarà al previst a l’article 138 LCSP.
h) Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Servei d’ajuda a domicili (SAD)
b) Admissió de pròrroga: Sí
c) Divisió en lots: No
d) Lloc d’execució: Tarragona
e) Termini d’execució: 2 anys
f) Establiment d’un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV: 85310000
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert subjecte a regulació harmonitzada
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 10.231.006,80 €
6. Admissió de variants: No
7. Garanties
a) Provisional: No

b) Definitiva: Sí. Serà del 5% de l’import de licitació, IVA no inclòs. En cas que l’oferta que resulti
adjudicatària hagi presentat valors anormals o desproporcionats l’import de la garantia
definitiva serà del 10%, sense IVA.
8. Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència: Figura a l’annex 1 del Plec de clàusules administratives.
9. Criteris d’adjudicació: Criteris de valoració no avaluables automàticament i criteris avaluables
automàticament establerts a l’annex 1 del plec de clàusules administratives particulars.
10. Condicions particulars per l’execució del contracte: les contemplades en la clàusula 22 i annex 1
del Plec de clàusules administratives.
11. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 17 de abril de 2019
b) Documentació que cap presentar: figura al plec de clàusules administratives
c) Presentació d’ofertes: Presentació electrònica
d) S’accepta la facturació electrònica: Sí
12. Obertura de proposicions
a) Entitat: Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona
b) Lloc: Virtual
c) Data: S’anunciarà al perfil un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes
d) Hora: S’indicarà al perfil
e) Persones autoritzades a assistir a l’acte d’obertura: L’acte no és públic.
13. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i/o castellà
14. Recurs. Es podrà interposar potestativament el recurs especial en matèria de contractació previst
als arts. 44 i següents de la LCSP, previ a la interposició del contenciós administratiu. No procedirà,
en aquests casos, la interposició de recurs administratiu ordinari.
15. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa fiançat amb fons de la Unió
Europea: No.
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