Serveis Interns
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

ANUNCI de la Diputació de Tarragona sobre la licitació d'un contracte menor.
Exp. 8004330008-2018-0002752
Per mitjà del present s'anuncia l'inici dels tràmits de la licitació amb publicitat al Perfil de
Contractant del contracte menor del servei de recollida i eliminació de les restes d'animals morts a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona, que tindrà lloc
amb subjecció a l'establert al plec de prescripcions tècniques publicat al Perfil de Contractant, d'acord amb el detall següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Diputació de Tarragona.
b) Unitat que tramita l’expedient: Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.
c) Obtenció de documentació:
1. Unitat: Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.
2. Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 2a. planta.
3. Localitat i codi postal: Tarragona, 43003.
4. Telèfons: 977296624 – 977296640 – 977296645.
5. Fax: 977296668.
6. Adreça electrònica del perfil de contractant: https://pdc.diputaciodetarragona.cat
7. Correu electrònic: contractesmenors@dipta.cat
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: 20-04-2018 14:00 hores.
d) Número de l’expedient: 8004330008-2018-0002752
2. Objecte del contracte
a) Tipus: SERVEIS
b) Descripció de l’objecte: Servei de recollida i eliminació de les restes d'animals morts a
la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona
c) Divisió per lots i núm.: No.
d) Lloc d'execució: Xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona
e) Termini d'execució: 6 Mesos .
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Contractació menor.
c) Criteris d’adjudicació: Únic criteri preu.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 14.400,00 euros (IVA exclòs).
Import total: 17.424,00 euros (IVA inclòs).

Diputació de Tarragona
Àrea de Serveis Interns
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

5. Garanties exigides
No es preveu dipòsit de garantia.
6. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data i hora límit de presentació: 20-04-2018 14:00 hores.
b) Documentació a presentar:
- Oferta econòmica segons el model de l’Annex I
- Declaració responsable segons el model de l’Annex II
c) Lloc de presentació:
Els interessats en participar en aquest procediment poden presentar la seva oferta
electrònica a través del perfil de contractant de la Diputació. Cal que prèviament,
s’hagin donat d’alta com a licitadors en el perfil i hagin descarregat el programari de
licitació electrònica del mateix perfil de contractant. L’adreça del perfil de contractant és
pdc.diputaciodetarragona.cat.
Si no disposen dels mitjans tècnics necessaris per presentar l’oferta electrònica, o per
qualsevol consulta o sol·licitud de suport en relació a les altes de licitadors o a la
licitació electrònica, es poden adreçar a la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions, per telèfon al 977 296 624 o mail a
contractesmenors@dipta.cat. A la web del perfil de contractant hi trobaran un enllaç a
l’ajuda en línia a empreses.
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ANNEX I: OFERTA ECONÒMICA

..............................................................................., amb DNI núm......................, en nom
propi, o com a representant de l’empresa..............................................., amb domicili
a
......................................................................,
i
codi
d’identificació
fiscal
número ...................................... assabentat de les condicions tècniques i administratives
que regeixen la contractació menor servei de recollida i eliminació de les restes
d'animals morts a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Exp.
8004330008-2018-0002752, es compromet a complir-les estrictament i s’ofereix a
realitzar
l’objecte
del
contracte
per
la
quantitat
de ......................................................................... euros (en lletra i en números), amb el
desglossament següent:

Tipus IVA (.....%)

Preu sense IVA
Import IVA
Preu del contracte

S’adjunta la documentació exigida.

....................................., ....... de/d’.......................... de

(segell)
Signat:...................................

...............................€
...............................€
...............................€
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ANNEX II
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INCOMPATIBILITATS I CAPACITAT PER CONTRACTAR I ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I EN MATÈRIA
DE LA SEGURETAT SOCIAL

..............................................................................., amb DNI núm......................, en nom propi,
o com a representant de l’empresa..............................................., amb domicili
a ................................................................................................., i número d’identificació
fiscal......................................
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1. Que el representant o societat que represento està facultada per establir un contracte amb
el sector públic, ja que compleix amb les condicions establertes legalment per a contractar
amb l’Administració, té capacitat d’obrar i no es troben en cap de les prohibicions per contractar, d’acord al que està regulat al capítol II, Títol II del Llibre I de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26
de febrer de 2014.
2. Que compleix tots els requisits de capacitat i solvència establerts per a aquest contracte.
3. Que està donat/da d’alta a l’epígraf de l’IAE corresponent a l’objecte del contracte i que està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, d’acord amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i que no té cap deute
amb la Diputació de Tarragona.
4. Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no forma part cap de les
persones a qui es refereix la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels d’alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat.
Igualment, que ni aquesta empresa, ni cap dels membres dels òrgans de govern i administració, estan compresos en les causes d’incapacitat i incompatibilitat per contractar amb la Diputació de Tarragona.
5. Que compleix tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa a
l’obertura, la instal·lació i el funcionament legal de l’empresa.
6. Que autoritza a la Diputació de Tarragona a sol·licitar a la Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) les dades relatives al compliment de les seves obligacions tributàries i en matèria de Seguretat Social, també respecte les seves obligacions en relació a l'article 42 de l'Estatut dels Treballadors,
per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts en el TRLCSP i altra normativa de
desenvolupament, per participar en el procediment de contractació administrativa de l’expedient núm. 8004330008-2018-0002752.
7. Que les empreses a les quals representen
Són P IMES

Pertanyen al Tercer Sector:

8. Que l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions durant la tramitació
d'aquest contracte és ..............................................................
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb la Diputació de Tarragona, signo aquesta
declaració, sota la meva responsabilitat, i segell d’aquesta empresa.
....................................., ....... de............... de.....................
Signat:..............................

