AJUNTAMENT
ALMOSTER
Baix Camp

AJUNTAMENT D’ALMOSTER
ANUNCI de l’Ajuntament d’Almoster, sobre la licitació d’un contracte d’obres
D'acord amb la resolució de l’alcalde de data 23 de gener de 2018 pel qual
es va aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, pel
servei de neteja de les dependencies, centres i instal·lacions municipals
juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tènciques. Així mateix va acordar la iniciació del procediment d’adjudicació.
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:
a) Ajuntament d’Almoster
b) Número d’expedient: 1/2018 Exp. Serveis

-2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: servei de neteja de les dependencies, centres i
instal·lacions municipals
c)Termini durada: 24 mesos ( dos anys)

-3 Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert, amb diversos criteris d’adjudicació

-4 Pressupost base de licitació:
- L’import total de la licitació és de 89.201,38 €
- Valor estimat del contracte: 73.720,00 €
- Impost sobre el valor afegit (IVA) : 15.481,38 €

-5 Garanties:
-Definitiva: 5% del preu de d’adjudicació del contracte (exclòs l’IVA)

-6 Obtenció de documentació i informació:
a)
Entitat: Ajuntament d’Almoster
b)
c)
d)
e)
f)

Domicili: : Carrer Pare Aymami núm 14,
Localitat i codi postal: 43393 Almoster
Telèfon: 977855110
Telefax: 977855702
Data límit d’obtenció de documents i informació: 15 dies naturals de la darrera
publicació en el BOPT i perfil de contractant

-7 Requisits específics del contractista:
Declaració responsable
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: La prevista a
la clàusula 12.
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-8 Criteris d’adjudicació:
1. Oferta econòmica . Fins 50 punts.
2. Bossa d’hores anuals de lliure disposició sense cost addicional. Fins 30 punts..
No es valoraran les propostes de bosses inferiors a 25 hores anuals.

-9 Presentació ofertes:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals posteriors al de la ultima publicació
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o en el perfil
del contractant.
b) Documentació que s’ha de presentar: La que detalla la clàusula 14 del plec de
clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
- Entitat: Ajuntament d’Almoster
- Domicili: Carrer Pare Aymami núm. 14
- Localitat i codi postal: 43393 Almoster

- 10 Obertura de les ofertes:
a)
b)
c)
d)

Entitat: Ajuntament d’Almoster
Domicili: Carrer Pare Aymami núm. 14
Localitat: Almoster
Data: El dia d’obertura del sobre número 2 (proposicions econòmiques )
serà públic, i tindrà lloc a la Sala d’Actes habilitada per la corporació, es
publicarà l’anunci previ al perfil del contractant.

- 11 Altres informacions:
Les previstes al Plec de clàusules administratives particulars i tècniques

- 12 Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista
adjudicatari per l’import màxim assenyalat 2.000 € en el plec de clàusules

administratives particulars.
-

13 El Plec de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions
tècniques que regeixen el procediment de contractació el podeu consultar al perfil
del contractant d’Almoster .
Almoster, 24 de gener de 2018
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