
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA

RESOLUCIÓ sobre licitació d’un contracte de servei de control de plagues per a la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva.

Òrgan de contractació: Gerent de la Corporació del Maresme i la Selva.

Expedient: CSMS 1/14

Objecte del Contracte: servei de control de plagues per a la Corporació del Maresme i la Selva

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: Criteris diferents al preu per a determinar l’oferta
econòmicament més avantatjosa, per procediment obert i tràmit ordinari.

Valor estimat del contracte: 72.660,00 euros sense IVA

Pressupost de licitació: 36.330,00 euros sense IVA

Classificació de les Empreses: No

Vigència del contracte: 2 anys

Possibilitat de pròrroga: si, 2 anys

Criteris de valoració de les ofertes:

Valoració Econòmica: 51 punts

Valoració Proposta Tècnica: 39 punts

Millores: 10 punts

Garantia provisional: no es requereix

Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació

Obtenció de la documentació: La documentació del procediment es podrà recollir de 9 a 14 hores a les
dependències del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, Av. Tibidabo, 21, 08022 Barcelona. El preu
de la documentació és de 10 euros. També es podrà accedir a la documentació mitjançant la pàgina web
www.consorci.org

Presentació de les ofertes: Les ofertes es podran presentar fins a les 14 hores del dia 25 de març del 2014, a
les dependències del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, Av. Tibidabo, 21, 08022 Barcelona.

Obertura pública de les ofertes pels criteris susceptibles de judici de valor: L’obertura pública de propostes es
realitzarà a les dependències de la domicili de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, c/Sant
Jaume,207-219 08370 Calella, el dia 11 d’abril del 2014 a les 12:00 hores.

Obertura pública de les ofertes econòmiques i criteris quantificables: Es publicarà al perfil del contractant.

Calella, 4 de març de 2014

Núria Constans i Macià
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