AJUNTAMENT DE VALLS

Anunci
De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local del dia 28 de novembre de
2014 s’anuncia la licitació del contracte de la prestació del servei d'atenció domiciliària
en el marc dels serveis socials d'atenció primària de l'Ajuntament de Valls, d'acord
amb les següents condicions:
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Valls
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: Prestació del servei d'atenció domiciliària en el marc dels
serveis socials d'atenció primària de l'Ajuntament de Valls
b) Divisió per lots i nombre: no es preveu.
c) Lloc d'execució: Valls
d) Durada del contracte: 1 any
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
4. Pressupost base de licitació.
Import total: 182.692,31 euros + 7.307,69 euros en concepte d'IVA al tipus del 4 %
5. Garantia provisional: no se n'exigeix
6. Obtenció de documentació i d'informació.
a) Entitat: Ajuntament de Valls
b) Domicili: Plaça del Blat núm. 1
c) Localitat i codi postal: Valls - 43800
d) Telèfon: 977 63 60 02
e) Fax: 977 61 28 72
f) Data límit d'obtenció de documentació i d'informació: El dia hàbil anterior a la data
límit de presentació d'ofertes.
7. Requisits específics del contractista: No se'n requereix
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals des de l'endemà de la data de publicació
del darrer anunci de licitació. Si l'últim dia de presentació de pliques coincideix en
dissabte o festiu, es traslladarà el termini al primer dia hàbil següent.
b) Documentació que cal presentar: Descrita a la clàusula 16a. del plec de clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Ajuntament de Valls
Horari: De 9:00 a 14.00 hores
2. Domicili: Plaça del Blat núm. 1
3. Localitat i codi postal: Valls 43800
d) Admissió de variants: no s'admeten
9. Obertura de les ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de Valls
b) Domicili: Plaça del Blat núm. 1
c) Localitat: Valls
d) Data: s'anunciarà al perfil del contractant
10. Despeses d'anuncis. Seran a càrrec de l'adjudicatari.
11. Lloc web on figuren informacions relatives a la convocatòria o on poden obtenir-se
els plecs: www.valls.cat (perfil del contractant).
Valls, 28 de novembre de 2014
El secretari e.f.
Jerónimo Rivas Gómez
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