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ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PEL QUAL ES FA PÚBLICA
LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEIS DE MANTENIMENT NORMATIU,
PREVENTIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DELS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS I ALTRES ENS LOCALS INSTRUMENTALS DE
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
(EXPEDIENT 553/2021/eCONT)
-1 Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Número d’identificació: 830730008.
Dependència que tramita l'expedient: Compres i contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Número d'expedient: 553/2021/eCONT
-2 Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Domicili: Plaça de la Vila, 8 baixos
Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú CP: 08800.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 938140000.
Adreça electrònica: contractacio@vilanova.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf
Data límit d'obtenció de documents i informació: l’establerta en l’anunci de licitació en la
seva publicació al Perfil del Contractant.
-3 Objecte del contracte
Descripció de l'objecte: Serveis de manteniment normatiu, preventiu i correctiu de les
instal·lacions tèrmiques dels equipaments municipals i altres ens locals instrumentals de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Termini d'execució: 6 mesos..
Admissió de pròrroga: sí, 9 mesos més, per períodes de 3 mesos.
Divisió en lots: sí.
- LOT 1: EQUIPAMENTS MUNICIPALS
- LOT 2: EQUIPAMENTS INSTITUT MUNICIPAL D’ENSENYANÇA I TREBALL IMET
- LOT 3: EQUIPAMENTS ORGANISME AUTÒNOM VICTOR BALAGUER OAVB
- LOT: 4 EQUIPAMENTS NEÀPOLIS EPEL
- LOT 5: EQUIPAMENTS CAPI BAIX A MAR
I PLATAFORMA FEDERICA
MONTSENY
- LOT 6: COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Lloc d'execució: Vilanova i la Geltrú
Codi NUTS: ES511
Establiment d'un acord marc (en el seu cas): no.
Codi CPV: 50700000-2 Serveis de reparació i manteniment d’equips d’edificis
-4 Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis
Tramitació: ordinària
Procediment: obert simplificat, amb criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica,
d’acord amb criteris quantitatius (preu), sent que les prestacions estan perfectament
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definides tècnicament al PPTP, incloent aspectes mediambientals vinculats a l’objecte del
contracte, com a mesures d’estalvi i d’ús eficient dels materials, l’energia i l’aigua.
S’aplica un acord marc: no.
S’aplica una subhasta electrònica: no.
-5 Pressupost de licitació:
El pressupost base de licitació total pels 6 mesos de durada del contracte sense incloure les
pròrrogues és de 46.330,42€ més 9.729,39€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total
de 56.059,81€.
Valor estimat del contracte: 138.991,26€, IVA exclòs.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
-8 Requisits específics del contractista
Classificació: no
Solvència: l’establerta en l’apartat G del Quadre de Característiques del PCAP.
-9 Criteris d’adjudicació: d’acord amb allò establert a l’apartat H del Quadre de
Característiques del PCAP, criteris avaluables de forma automàtica (100 punts).
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: els indicats en l’apartat M del
Quadre de característiques.
-11 Presentació de les ofertes
Data límit de presentació: l’establerta en l’anunci de licitació en la seva publicació al Perfil
del Contractant.
Documentació que cal presentar: l’establerta en la clàusula 11.11 del PCAP, en un sobre
únic que ha de contenir la declaració responsable de l’annex 1 i l’oferta econòmica de
l’annex 2 dels PCAP.
Presentació d’ofertes: a través de l’eina Sobre Digital, a la qual es pot accedir a través de
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf
Facturació electrònica.
-12 Obertura de proposicions
Entitat: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Lloc: Secretaria (telemàticament)
Forma i contingut de les proposicions: d’acord amb allò establert en la clàusula onzena del
PCAP.
-13 Recurs.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu
interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu
defecte, des de la seva data de publicació.
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Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu,
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva
resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a
partir del dia següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.

Vicesecretari

Joan Manel Ferrera Izquierdo
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