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2019/00019949M
D. Central de Contractació
Manteniment correctiu i preventiu,revisió trimestral (4 visites), de les góndoles i línia de la
vida de l'edifici municipal viver.
Contractacions de serveis

ANUNCI
D’ Ajuntament de Badalona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte relatiu al servei de manteniment
correctiu i preventiu, revisió trimestral (4 visites), de les góndoles i línia de vida de l’edifici municipal viver, a
què es refereix l’annex I del PPTP, a adjudicar mitjançant procediment obert simplificat abreujat i tramitació
ordinària (exp. 2019/00019949M)
-1 Entitat adjudicadora

a)
b)
c)
d)

Organisme: Ajuntament de Badalona.
Dependència que tramita l'expedient: Departament Central de Contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Número d'expedient: (exp. 2019/00019949M)

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Badalona.
b) Domicili: Plaça de la Vila, 1
c) Localitat i codi postal: Badalona,08911.
d) Telèfon: 934832651/3046
e) Adreça electrònica: central-contractacio@badalona.cat
f) Adreça
d'Internet
del
perfil
del
contractant:
https://seu.badalona.cat/portalWeb/badalona.portal_nfpb=true&_pageLabel=perfil_contractant#wlp
_perfil_contractant

g) Data límit d'obtenció de documents i informació: Fins a 5 dies hàbils abans de la data límit establerta

per a la presentació de proposicions.
Horari d’atenció: De 9 h a 13.30 h de dilluns a divendres, exclosos festius al municipi

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de manteniment correctiu i preventiu, revisió trimestral (4 visites), de
les góndoles i línia de vida de l’edifici municipal viver, a què es refereix l’annex I del PPTP.
b) Admissió de pròrroga: SI
c) Divisió en lots i número de lots/ unitats: NO
d)Llocd'execució:Badalona
e) Termini d'execució: 2 anys amb possiblitat de pròrroga pel termini màxim de dos anys mes, pròrrogues
anuals.
f)
Establiment
d'un
acord
marc
(en
el
seu
cas):
No.
g) CodiCPV: 45452000-0 Treballs de neteja exterior d’edificis
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinaria
c) Procediment: obert simplificat ABREUJAT
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e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 11.000 euros, IVA exclòs.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: No s’exigeix (art. 159.6 f) LCSP)
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència: Veure clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’ aquest
contracte (en endavant, PCAP).
-9 Criteris d’adjudicació: Veure clàusula 6.2 del PCAP, avaluables automàticament, amb una ponderació
màxima de 100 punts.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Sí, veure darrer apartat clausula 17.11 del PCAP.
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: El termini per a la presentació de la documentació exigida a la clàusula 9.2
del PCAP de conformitat amb allò establert a la clàusula 9.1 de l’ esmentat plec, serà de 10 dies hàbils
(art. 159.6 a) de la LCSP) a comptar des de la data de la publicació d’ aquest anunci en el Perfil de
contractant d’ aquest Ajuntament.
b) Documentació que cal presentar: Veure clàusula 9.2 PCAP.
c) Presentació d’ofertes: A través de mitjans electrònics, les ofertes es presentaran en el seu format a
través de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya
d) S’accepta la facturació electrònica: SI.
-12 Obertura de proposicions
a) El lloc, la data i l’ hora es publicaran en el Perfil de contractant de l’Ajuntament de Badalona, dins l’ anunci
de licitació d’ aquest contracte.
-13 Despeses d'anunci: No hi ha en tant aquesta licitació només es publica al perfil de contractant de l’
Ajuntament.
-14 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o castellà.
-15 Recursos i règim d’ impugnació: Veure clàusula 13 del PCAP.
Contra aquest acte, els interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’
hagi dictat o bé directament recurs contenciós administratiu davant l’odre jurisdiccional contenciós
administratiu d’acord amb els terminis que s’estableixen en la Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Tanmateix, podeu interposar qualsevol altre que considereu pertinent
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Signatures:

Remedios Hijano Cruzado, secretària accidental (Resolució
20/06/19) - 13/11/2019

Número d´informe: 2019000070
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