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-5 Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte: 126.986,74 euros sense IVA.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obert simplificat
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.

Codi Segur de Validació

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: contracte del servei de vigilància del recinte de les piscines
b) Admissió de pròrroga: Sí
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: No.
d) Termini d'execució: 2 anys prorrogable a 2 anys (temporades 2022 a 2025)
e) Codi CPV: 79714000-2

Estat d'elaboració: Original

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Almacelles.
b) Domicili: Plaça de la Vila , 1
c) Localitat i codi postal: Almacelles, CP: 25100.
d) Codi NUTS: ES513
e) Telèfon: 973741212.
f) Adreça electrònica: ajuntament@almacelles.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail
&idCap=500925
a) Data límit d'obtenció de documents i informació: 11 de maig de 2022
b) Horari d’atenció: Matí: de 8 a 13:30 hores

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Almacelles.
b) Número d’identificació: 2501940003.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Almacelles.
d) Tipus de poder: Administració Pública
e) Número d'expedient: 2022/421

Origen: Origen administració

Ajuntament d'Almacelles pel qual es fa pública la contractació del servei de vigilància
(socorristes) del recinte de les piscines municipals (exp. 2022/421)

Url de validació

Expedient: 2022/421 (02.08.04) -Contractació de serveis

Metadades
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Vanesa Olivart Rosicart

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Almacelles, a la data de la signatura electrònica

Codi Segur de Validació

-11 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Almacelles.
b) Lloc: Ajuntament d’Almacelles
c) Data: 19 de maig de 2022
d) Hora: 12 h
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.

Estat d'elaboració: Original

-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 17 de maig de 2022
b) Documentació que cal presentar: Sobre A
c) Presentació d’ofertes Electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDe
tail&idCap=500925

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

-9 Criteris d’adjudicació
1. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a un únic
criteri d'adjudicació que serà el preu.

Origen: Origen administració

-8 Requisits específics del contractista
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
acredita, d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de
l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació
professional o empresarial, i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no
concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.

Url de validació

-7 Garanties
a) Provisional: no.
b) Definitiva: no

Metadades

-6 Admissió de variants: no.

