QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES

A.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Descripció: L'objecte del present Contracte seria, per tant, la prestació de Serveis de Consultoria i
Assistència Tècnica que impliquin el suport jurídic a SIRUSA en relació a la MANCOMUNITAT DE RESIDUS
URBANS en la definició dels models de relació jurídica entre les diferents entitats participants en la
competència de gestió de residus i en l'elaboració del marc contractual pertinent en les futures inversions.
La definició del model jurídic global va dirigit a la definició d'una adequada estructura jurídica que permeti
cobrir les futures necessitats d'inversió associades.

Estructura del contracte: NO es divideix en lots.
B.- DADES ECONÒMIQUES

Pressupost de licitació (sense IVA): El pressupost de licitació és de 100.000 euros ( sense IVA)
Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte és el que es detalla a continuació (imports en
euros, sense IVA): 100.000 euros.
C.- TERMINI D’ EXECUCIÓ
El termini d’execució del contracte es fixa en 12 mesos.
D.- GARANTIA PROVISIONAL
No s'exigeix.
E.- GARANTIA DEFINITIVA
L’import equivalent a un 5% del preu d’adjudicació, sense IVA.
F.- TERMINI DE GARANTIA
No procedeix
G.- TIPUS DE CONTRACTE
Privat.

H- REVISIÓ DE PREUS
No es preveu revisió de preus en el present contracte.

I- SUBCONTRACTACIÓ
Es permet.
J.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS
No es preveuen modificacions del contracte.
K.- VARIANTS O MILLORES
No s’admetran variants.
L.- SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
Solvència econòmica i financera: Documentació acreditativa d’un volum anual de negoci en l’àmbit de
l’objecte del present contracte, referit als darrers tres anys, equivalent, com a mínim, al valor estimat del
present contracte. Aquesta acreditació es farà mitjançant la presentació d’una declaració responsable en
la que es faci constar aquesta circumstància.
Solvència tècnica o professional: Disposar d’una contractació similar en objecte i preu en els últims 6
anys.
Aquesta acreditació es farà mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la que es faci
constar aquesta circumstància
M.- TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Tramitació: ordinària.
Procediment d’adjudicació: obert amb publicitat al perfil del contractant de SIRUSA (www.sirusa.cat).
Contracte no subjecte a regulació harmonitzada i adjudicat a la oferta més avantatjosa sotmesa a varis
criteris d’adjudicació.
N.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
Lloc: oficines de SIRUSA, Polígon Riu Clar, parcel.la 300, 43080 Tarragona.
Data: 22 de setembre de 2017.
Hora: de 9:00 hores a 14:00 hores.

