
 

Contractació
Pública

Subministrament de material esportiu divers per atendre les necessitats
organitzatives i de gestió en les activitats esportives programades des del Servei
d'Esports

DATA FINALITZACIO TERMINI PRESENTACIO OFERTES

Subministrament de material esportiu divers per atendre les necessitats organitzatives i de gestió en les
activitats esportives programades des del Servei d'Esports.

27.072,00 € sense IVA 32.757,12 € IVA inclòs (21,00%)

2 anys

Badalona

03/10/19 13:30 h

Contracte dividit en 5 lots. En cadascun dels lots en què es divideix el contracte figuren inserits els models de documents
que cal presentar complimentats: Annex 2(Compromís d'adscripció de mitjans i/o subcontractció) Annex 3 (Declaració

responsable personalitat,capacitat i solvència) Annex 4 (DEUC), RELI/ROLECE respecte a cada lot pel qual es concorri. En relació a
l'Annex 1 (Proposició econòmica) s'informa que en tots els lots figuren inserits tots els models d'annexos 1 per a tots els Lots, 1,2,3 4 i 5
atesa la impossibilitat d'incorporar-los de forma independent. Els licitadors hauran de complimentar l'annex 1 corresponent al Lot pel qual
concorrin. Cada licitador només podrà concorrer a un màxim de tres lots.

34.800,00 € sense IVA

NoSubhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Descripció de l'esmena:

Compra d'innovació:

Tramitació simplificada abreujada:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Unitat de contractació:

Òrgan de contractació: Ajuntament de Badalona

Compres

2019/00010509H

Ordinari

Subministraments

Adquisició

Obert

Sí

No

Dades del contracte



No

Sí

AQUEST CONTRACTE PODRÀ PRORROGAR-SE PEL TERMINI MÀXIM D'UN ANY
MÉS.

No

No

Sí

5

No

3

3

1
Material esportiu per l'activitat pròpia continuada dirigida: cursets de natació.
37400000

32.30.15
4.600,00 € sense IVA 5.566,00 € IVA inclòs (21,00%)

2 anys
Badalona

2
Material esportiu per les activitats pròpies continuades dirigides: gimnàs per adults:
37400000

32.30.14
6.700,00 € sense IVA 8.107,00 € IVA inclòs (21,00%)

2 anys
Badalona

3
Material impremta per les activitats pròpies continuades i puntuals: abonats piscines i pistes d'atletisme i cursets
de piscina i cursa popular.

79810000
18.1

5.200,00 € sense IVA 6.292,00 € IVA inclòs (21,00%)
2 anys
Badalona

4
Material papereria per activitats pròpies: casal d'estiu i parc lúdic-esportiu de Nadal.
30199000

17.23.1
2.500,00 € sense IVA 3.025,00 € IVA inclòs (21,00%)

2 anys
Badalona

5
Ampolles d'aigua per activitats pròpies esportives puntuals: Copa sènior i mini bàsquet Badalona i cursa
popular.

65111000
36.00.11

4.200,00 € sense IVA 5.082,00 € IVA inclòs (21,00%)
2 anysDurada del contracte:

Pressupost:
Codi CPA:
Codi CPV:

Descripció del lot:
Número de lot:

Àmbit geogràfic:
Durada del contracte:
Pressupost:
Codi CPA:
Codi CPV:
Descripció del lot:
Número de lot:

Àmbit geogràfic:
Durada del contracte:
Pressupost:
Codi CPA:
Codi CPV:

Descripció del lot:
Número de lot:

Àmbit geogràfic:
Durada del contracte:
Pressupost:
Codi CPA:
Codi CPV:
Descripció del lot:
Número de lot:

Àmbit geogràfic:
Durada del contracte:
Pressupost:
Codi CPA:
Codi CPV:
Descripció del lot:
Número de lot:

Descripció dels lots:

Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador:

Nombre màxim de lots al que un mateix licitador pot presentar oferta:

Oferta integradora:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Data de publicació:

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Informació complementària sobre la pròrroga:

Pròrroga:

Contracte harmonitzat:

Dades de l'anunci

20/09/19 11:00 h



Criteri únic relacionat amb els costos

No

No

Solvència econòmica i financera

Solvència tècnica i professional

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

VEURE DOCUMENTACIO ADJUNTACondicions d'execució:

ANUNCI LICITACIO.pdf

INFORME MOTIVACIO.pdf

INFORME TECNIC.pdf

INCOACIO.pdf

INFORME JURIDIC.pdf

RESOLUCIO LICITACIO.pdf

INFORME SECRETARIA.pdf

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

VEURE CLÀUSULA 7 PCAPDescripció:

VEURE CLÀUSULA 7 PCAPDescripció:

Garantia provisional:

S'accepten variants:

Criteris d'adjudicació:

Plecs

Documentació
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