Ajuntament de Cambrils pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
serveis (exp. X2021075058)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Cambrils
b) Número d’identificació: 4303850006
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Cambrils
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Número d'expedient: X2021075058
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Cambrils
b) Domicili: Pl. Ajuntament,4
c) Localitat i codi postal: Cambrils, CP: 43850
d) Telèfon: 977 307 400
e) Adreça electrònica: contractació@cambrils.org
f) Adreça d'internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/cambrils
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: El termini de presentació
d’ofertes
h) Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 10:30h a 14:00h
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de manteniment del software de gestió
d’expedients personals del departament de serveis socials de l’Ajuntament de
Cambrils.
b) Admissió de pròrroga: Si
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: No
d) Termini d'execució: La durada del contracte serà d’un any prorrogable
anualment fins a un màxim de tres anys més. La durada total del contracte,
incloses les pròrrogues, no podrà excedir els quatre anys.
e) Codi CPV: 72267100-0 Manteniment de software de tecnologia de la
informació.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat segons art.159.6 de la LCSP, amb diversos
criteris de valoració.
d) Contracte reservat: no
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 7.600,00 euros sense IVA.
-6 Admissió de variants: no
-7 Garanties
a) Provisional: no
b) Definitiva: no

-8 Criteris d’adjudicació: Els descrits al plec de clàusules
-9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: deu dies hàbils des de la seva publicació.
b) Documentació que cal presentar: la descrita al plec de clàusules.
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació Electrònica: Sobre digital.
-10 Obertura de proposicions: Segons disposa l'art. 159.6.d) de la LCSP l'obertura de
proposicions es durà a terme un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes,
sense la necessitat de celebrar un acte públic.
-11 Despeses d'anunci: No n’hi ha.
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