ANUNCI
De Ajuntament de Mataró
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Mataró.
b) Número d’identificació: P0812000H
c) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Compres i Contractacions
d) Tipus de poder adjudicador Administració pública.
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Servei de Compres i Contractacions
b) Domicili: C. Carreró, 13-15, planta baixa
c) Localitat i codi postal: CP: Mataró 08301.
d) Adreça electrònica: contractacions@ajmataro.cat.
e) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&id
Cap=3934396
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament de Mataró,
Aigües de Mataró SA, Mataró Audiovisual EPE, Consorci Museu d´Art Contemporani de
Mataró SA, Promocions Urbanístiques de Mataró SA i el Parc Tecnocampus Mataró.
b) Admissió de pròrroga: Sí, 3 anys.
c) Divisió en lots : Si
d) Lloc d'execució: Mataró
e) Termini d'execució: 2 anys
f) Establiment d'un acord marc: No.
g) Codi CPV: 90911200-8
h) Codi NUTS: ES511
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Servei
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electronica: No
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 23.344.554,03 €.
b) Pressupost base de licitació del total del contracte és 10.242.199,16 de euros, IVA inclòs, amb
el següent desglossament, pressupost net 8.467.528,71 € i 1.774.670,45 € en concepte d´iva.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació sense IVA
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència: Veure la clàusula tretzena del plec de clàusules administratives
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-9 Criteris d’adjudicació: Veure la clàusula quinzena del plec de clàusules administratives.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Veure el plec tècnic.
-11 Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 30 dies naturals, comptats a partir de l´enviament de l´anunci de
licitació al DOUE.
b) Documentació que cal presentar: La que consta en la clàusula catorzena del plec de clàusules
administratives.
c) Presentació d’ofertes: Mitjançant la plataforma Pixelware
d) S’accepta la facturació electrònica: si
e) S’utilitza el pagament electrònic: si
-12 Obertura de proposicions: L’obertura dels sobres 1, 2 i 3 es farà a través de la plataforma
electrònica de contractació pública Pixelware. De conformitat amb el que estableix l’article 157 de la
LCSP, l’obertura no es realitzarà en acte públic, atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament
mitjans electrònics.
-13 Recurs: - Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós-administratiu,
davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la
recepció de la present notificació.
- O bé, directament recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de
l'endemà de la recepció de la present notificació, davant del jutjat contenciós-administratiu de
Barcelona.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
Podeu presentar recurs a qualsevol dels llocs establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015 de
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, inclosa la seu electrònica d'aquest
ajuntament. Des de la vostra carpeta electrònica podreu accedir a aquest expedient i presentar la
documentació que creieu convenient.
Independentment de la via administrativa o jurisdiccional, l'informem que disposa de la possibilitat
de presentar una queixa davant del Defensor del Ciutadà, les decisions del qual no són vinculants i
prenen la forma de recomanació. Per interposar aquesta queixa cal que es posi en contacte amb
l'oficina del Defensor, al C/ Cuba número 47, trucant al telèfon 937582499 o enviant un correu a
defensor@ajmataro.cat.

Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat
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