ANUNCI de l'Ajuntament de Vilablareix, sobre licitació d'un contracte de serveis reservat a
Centres Especials de Treball d’iniciativa social.
La Junta de Govern Local en sessió de data 10 de setembre de 2020, va aprovar per unanimitat
els plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques referents a
l’expedient de contractació del servei de conservació, manteniment, neteja de vies públiques i
d’espais verds de Vilablareix, per procediment obert, tramitació ordinària, reservat a Centres
Especials de Treball d’iniciativa social.

-2 Objecte del contracte:
a) Tipus: contracte administratiu de serveis reservat a Centres Especials de Treball d’iniciativa
social
b) Descripció de l’objecte: Servei de conservació, manteniment, neteja de vies públiques i
d’espais verds públics de Vilablareix, d’acord amb les especificacions que es detallen al plec
de prescripcions tècniques i amb les condicions establertes al plec de clàusules administratives
particulars.
c) Divisió per lots i núm: no s’estableixen lots.
d) lloc d’execució: Vilablareix.
e) vigència del contracte: dos anys.
f) admissió de pròrroga: prorrogable per una anualitat, sense que la vigència total del contracte,
incloses la prorroga pugui excedir de tres anys.
g) CPV: 90610000-6 neteja de carrers i 90640000-5 neteja embornals.
-3 Tramitació. procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) criteris d’adjudicació:criteris objectius d’aplicació automàtica
A) millor preu ofertat pel licitador.
-4 Pressupost base de la licitació: La base de licitació per un any d’execució del contracte
és per un import màxim de 46.585,00€ (inclosos l’IVA, el benefici industrial i les despeses
generals) d’acord amb el següent detall:
Anualitat
Base Imposable
21% IVA
Import Total

1r Any
38.500,00
8.085,00
46.585,00

Valor estimat
115.500,00
24.255,00
139.755,00

-5 Garanties exigides:
a) Provisional: queda dispensada.
b) Definitiva: queda dispensada (DA 4ª.3 LCSP ).
-6 Requisits específics del contractista
a) solvència econòmica i financera.

C/ Perelló, 120 – 17180 Vilablareix – Telèfon 972405001 – Fax 972238764 E-mail. Ajuntament@vilablareix.cat - Web.
www.vilablareix.cat

CVE: 20200-07116-16677-31141

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

-1 Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Vilablareix. Carrer Perelló, 120, CP 17180 Vilablareix. (Girona). Tel:
972405001, Fax: 972238764.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) obtenció de documentació i informació: www.vilablareix.cat (perfil del contractant)
d) correu electrònic: ajuntament@vilablareix.cat

b) Document acreditatiu que les empreses licitadores estiguin degudament inscrites en el
Registre de Centres Especials de Treball del Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya o organisme similar d’altres comunitats Autònomes com CET d’iniciativa social.
c)altres requisits: els especificats en el plec de clàusules administratives particulars.
-7 Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació
a) data límit presentació: QUINZE dies naturals posteriors a la publicació de l’anunci en el perfil
del contractant.
b) modalitat de presentació i documentació a presentar: la que ressenya als plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques.
c) lloc de presentació: perfil de contractant -seu electrònica www.vilablareix.cat- eina sobre
digital.
d) admissió de variants: no

-8 Obertura de les ofertes: obertura sobre digital
a) Entitat: Ajuntament de Vilablareix.
b) adreça: Carrer Perelló, 120.
c) Localitat i codi postal: Vilablareix, 17180.
d) Data i hora: serà degudament comunicat als licitadors.

Vilablareix, a data de la signatura electrònica
L'ALCALDE
Sr. David Mascort i Subiranas
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-7 Requisits específics del contractista:
a) Els establerts en els plecs de clàusules administratives particulars.

