ANUNCI LICITACIÓ
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CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES
PLATGES DEL PERELLÓ, TEMPORADA 2022.

Per Decret d’alcaldia número 2022-131 de data 06/05/2022, s’ha aprovat l’expedient
de CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LES PLATGES DEL
PERELLÓ, TEMPORADA 2022 – Exp. 2022/000875.
Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb
subjecció a l’establert al Plec de clàusules administratives aprovat, d’acord amb el
següent detall:

1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament del Perelló
Adreça: Avinguda Lluís Companys, núm. 2, 43519 El Perelló
Telèfon i fax: 977490007 / 977490137
Adreça electrònica: aj.perello@elperello.cat
URL Perfil de contractant de l’Ajuntament del Perelló.

2. Objecte del contracte.
El present contracte té per objecte la contractació del servei de neteja per mitjans
mecànics i manuals de les platges del municipi del Perelló durant la temporada de
bany 2022.
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú
de Contractes (CPV) és: 90680000-7: Serveis de neteja de platges.
LOTS: L’objecte del present contracte no és susceptible de ser dividit en lots atesa la
naturalesa de les prestacions i la necessària coordinació entre els treballs manuals
i mecànics.
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3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert.

Criteris d'adjudicació:
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Atès que es tracta d’un servei amb poca dificultat tècnica, s’ha optat per establir un
únic criteri d’adjudicació, el del preu més baix.
Per tant, el servei serà adjudicat a l’oferta més econòmica.
Es valorarà calculant el percentatge de baixa de cada oferta econòmica en relació
amb el pressupost base de licitació:
Baixa de l'oferta: 100 x [1-(Pressupost oferta/pressupost licitació)]

4. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte:
El preu màxim anual de licitació, és de 55.000,00 € (més el 10% d’IVA). Aquest preu
inclou totes les despeses, particularment les de personal, maquinària i material
necessari, assegurances així com totes les altres despeses que siguin necessàries
per la correcta prestació del servei en els termes determinats per aquest plec de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques i les que es pugin derivar del
document contractual.

Valor estimat del contracte:
1 any de duració del contracte

55.000,00 €

1ª pròrroga

55.000,00 €

2ª pròrroga

55.000,00 €

TOTAL V.E.C

165.000,00 €
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5. Règim de garanties:
Garantia provisional:

no s’exigeix.

Garantia definitiva:

5% sobre el preu d’adjudicació, IVA exclòs

6. Termini de durada del contracte:
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El termini de durada del contracte és d’1 any prorrogable anualment 2 anys més fins un màxim de 3 anys. Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia que
s’estipuli en el contracte.
El contracte podrà prorrogar-se anualment fins a arribar a una durada màxima de
3 anys, pròrrogues incloses, sempre que les seves característiques continuïn
inalterables durant la durada de la prorroga i que la concurrència per a la seva
adjudicació s’hagi realitzat tenint en compte la durada màxima del contracte,
inclosos els períodes de pròrroga.

7. Obtenció de documentació i informació.
Data límit d’obtenció de documents i informació: 15 dies – naturals - des de la
publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant.

8. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: termini màxim de 15 dies – naturals - des de la
publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant.
La presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, tots
els dies de l'any, excepte l’últim dia del termini en el que la presentació
d’ofertes es podrà tramitar fins a les 14:00 hores.
Licitació electrònica Sobre digital: Les empreses licitadores han de presentar la
documentació exigible i les seves proposicions en un sobre (SOBRE ÚNIC) ja que
només es contemplen criteris avaluables de forma automàtica, mitjançant, única i
exclusivament, la plataforma de contractació de l’Ajuntament del Perelló, accessible
a l’adreça web següent: URL Perfil de contractant de l’Ajuntament del Perelló.

C/ Lluís Companys, 2
El Perelló 43519
977 490 007 – 977 490 072

Pàgina 3 de 4

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Cinta Llaó Llaó - DNI ** (SIG) el dia 06/05/2022 a les 12:52:43

www.elperello.cat
aj.perello@elperello.cat

9. Composició de la Mesa de contractació.
Presidenta: Olga Llaó Casanova, administrativa funcionària municipal, o persona
en qui delegui.
Vocal:
Carmen Alcoverro Beltran, secretària – interventora de l’Ajuntament,
o persona en qui delegui, que farà de secretària de la MESA.
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Vocal:
Maria Rosa Ferré Llaó, administrativa funcionària municipal, o
personal en qui delegui.

L’alcaldessa,
Maria Cinta Llaó i Llaó
El Perelló, a la data de la signatura electrònica.
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