ANUNCI
De l’Ajuntament d'Alpicat pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
(exp. 729/2021)
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Alpicat
b) Número d’identificació: 2502360009
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Alpicat
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Número d'expedient: 729/2021
2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Alpicat
b) Domicili: Plaça de l’Església, 4
c) Localitat i codi postal: Alpicat, CP: 25110
d) Codi NUTS: ES513
e) Telèfon: 973736006
f) Adreça electrònica: fxrodriguez@alpicat.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant: clica aquí

4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert
d) Contracte reservat: no
e) S’aplica un acord marc / sistema dinàmic d’adquisició / subhasta electrònica: no
5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 445.451,605 €. euros sense IVA
6. Admissió de variants: no
7. Garanties
Provisional: no
Definitiva: 5 per 100 de l’import de l’adjudicació
8. Requisits específics del contractista
a) Classificació potestativa: Grup U Subgrup 1 Categoria 3
b) Solvència: vegi’s clàusules
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3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Neteja d'edificis municipals
b) Admissió de pròrroga: si
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES513
e) Termini d'execució: 24 mesos
f) Codi CPV: 0900000-6

9. Criteris d’adjudicació: Fins a 25 punts, criteris que depenen de judici de valor. Fins
a 75 punts, fórmules automàtiques (50 punts oferta econòmica, 15 punts borsa
d’hores neteja i 10 punts borsa d’hores vidres)
10. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 1 d’octubre de 2021
11. ACP aplicable al contracte? Sí
12. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 10 de novembre de 2021
b) Documentació que cal presentar: vegi’s clàusules
c) Presentació d’ofertes: Electrònica: clica aquí
13 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Alpicat
b) Lloc: electrònic
c) Data: 16 de novembre de 2021
d) Hora: 13 h
14. Despeses d'anunci
L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària, fins a un màxim de 800
euros.
15. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català i espanyol.

17. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No
Alpicat, 4 d’octubre de 2021
L’alcalde
Joan Gilart Escuer
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16. Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic
b) Adreça: Carrer del Foc, 57 08038 Barcelona
c) Termini per presentar recurs: 15 dies hàbils

