INFORME DE LA UNITAT TÈCNICA DE VALORACIÓ DE LES OFERTES I
DE FORMULACIÓ DE LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ
En relació amb el contracte que es pretén adjudicar:

Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, dels edificis de
titularitat municipal
Procediment de contractació: obert simplificat sumari

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 90911200-8
Valor estimat del contracte: 15.220,63 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 15.220,63€

IVA%: 21

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 18.416,97
Durada de l'execució: 2 anys

Durada màxima: 4 anys

En compliment de la Resolució d'Alcaldia de data 23 de maig de 2019, a la vista
de les proposicions presentades pels licitadors i de conformitat amb lo establert en
l'article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Unitat
Tècnica que subscriu emet el següent,
INFORME
1. OBERTURA DE PROPOSICIONS
Que a les 11:05 hores del dia 13 de juny de 2019, es va procedir a l'obertura
mitjançant dispositiu electrònic de les proposicions presentades amb el següent resultat:

Licitador

Neteges Solsona SL

Oferta

13.248€ + 2.782,08€ (IVA)

2. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES.
Realitzada la valoració de les ofertes per aquesta unitat tècnica, d'acord amb les
fórmules establertes en el plec de clàusules administratives particulars, queden
classificades amb el següent resultat:

Licitador

Neteges Solsona SL

Puntuació

Total Puntuació

Criteri

criteris automàtics

50 punts

50 punts

3. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ
En conseqüència, aquesta unitat tècnica proposa a l'òrgan de contractació
l'adjudicació als següents licitadors:

LICITADOR
Neteges Solsona SL

PUNTUACIÓ
50 punts

4. REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I D'empreses CLASSIFICADES
S'ha procedit a la comprovació en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades, i es comprova que l’empresa Neteges Solsona va aportar la documentació
per donar-se d’alta el RELI en data 4 de juny. L’empresa aporta la documentació de la
solvència econòmica i financera, i la documentació de la solvència tècnica i professional.
Per la qual cosa l’empresa proposada com a adjudicatària està degudament constituïda,
els signants de la proposició tenen poder bastant per formular l'oferta, i no està incursa
en cap prohibició per contractar.
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