AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’ALCANAR

ANUNCI
de licitació prestació del servei de col·laboració en la gestió municipal del personal
funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Alcanar

Havent-se aprovat per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data
11/02/2016, els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, que
han de regir el procediment de licitació pública de prestació del servei de col·laboració, en
la gestió municipal del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Alcanar:
1. ENTITAT ADJUDICADORA:
a) Expedient electrònic:
b) Organisme:
b) Dependència que tramita:

115/2016
Ajuntament d’Alcanar
Secretaria

2. OBJECTE CONTRACTE:
-Tipus de contracte:
-Lloc prestació dels serveis:
-Duració del contracte:
-Admissió de prórroga:
-CPV (nomenclatura):

Serveis
Alcanar
2 anys (a comptar data formalització contracte)
2 prórrogues d’un any cadascuna
79110000-08
(serveis d’assessoria i representació jurídica)

3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ:
a) Tramitació:
b) Procediment:
c) Forma:

Ordinària
Obert
Diversos criteris

4. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:
-Import anual:
-IVA (21%)
-Import total:

15.600,00 euros (IVA exclòs)
3.276,00 euros
18.876,00 euros (IVA inclòs)

5.- VALOR ESTIMAT CONTRACTE:

62.400 euros (IVA exclòs)

6. GARANTIES:
a) La provisional:
b) La definitiva:

No s’exigeix
5% de l’import d’adjudicació

7.- TERMINI DE GARANTIA I REVISIÓ DE PREUS:
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a) Termini de garantia:
b) Revisió de preus:

Subjecte al termini de garantia d’un any
No podrà ser objecte de revisió.

8. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
a) Entitat:
Ajuntament d’Alcanar
b) Domicili:
C/ Generalitat, 10
c) Localitat i codi postal:
Alcanar ( 43530)
d) Telèfon:
977. 73.20.13
e) Fax:
977.73.14.10
f) Perfil de contractant:
web http:\\www.alcanar.cat
g) Data límit d’obtenció de documents i informació: Fins al finiment del termini de presentació
d’ofertes.
9. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA: Les indicades en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
10. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES O DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ:
a) Data límit de presentació d’ofertes: Les ofertes es presentaran en l’Ajuntament d’Alcanar en
horari d’atenció al públic, dins del termini de quinze dies a comptar des de la publicació al BOP
de Tarragona i al perfil del contractant.
b) Documentació per presentar: Establerta als plecs de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques.
c) Lloc de presentació:

Registre General de l’Ajuntament d’Alcanar

- Entitat:
- Domicili:
- Localitat i codi postal:

Ajuntament d’Alcanar
C/ Generalitat, 10
Alcanar (43530)

11. OBERTURA DE LES OFERTES:

El dia natural que faci sis, a comptar des de l’endemà de la finalització del període presentació
de proposicions o, si és dissabte o festiu, el primer dia hàbil següent, la Mesa es reunirà de
nou a la Sala de Juntes a les 10 hores. A aquest acte, que serà públic, s’hi consideren citats
tots els licitadors mitjançant aquesta clàusula.
-SOBRE B. En acte públic, a les 12.00 hores del segon dia hàbil següent, a comptar des de
l’obertura de la documentació administrativa.
12. DESPESES DELS ANUNCIS: A càrrec de l’empresa adjudicatària.
L’ALCALDE,
Alcanar, signat electrònicament al marge.
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-SOBRE A. En acte intern, en finalitzar el termini de presentació d’ofertes.

