ANUNCI
De l’Ajuntament de Canyelles, pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
serveis de neteja viària al municipi de Canyelles.
(Exp. 40/2021)
-1 Entitat adjudicadora
a)
Organisme: Ajuntament de Canyelles.
b)
Número d’identificació: 804310007.
c)
Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Canyelles.
d)
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e)
Principal activitat del poder adjudicador.
Si escau,
f)
Ple de la Corporació.
g)
Número d'expedient: 40/2021.
-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
Entitat: Ajuntament de Canyelles..
b)
Domicili: Pl. de l'Onze de setembre ,1
c)
Localitat i codi postal: Canyelles, CP: 08811.
d)
Codi NUTS: ES511
e)
Telèfon: 938973011.
f)
Adreça electrònica: secretaria@canyelles.cat
g)
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/canyelles
h)
Horari d’atenció: Dimarts i dijous de 9 a 14h.
-3 Objecte del contracte
a)
Descripció de l'objecte: servei de neteja viària al municipi de Canyelles.
b)
Admissió de pròrroga: no
c)
Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d)
Lloc d’execució: Canyelles (comarca del Garraf, província de Barcelona)
e)
Termini d'execució: 8 anys.
f)
Codi CPV
Descripció
90610000-6 Serveis de neteja i escombrat de carrer
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert. Regulació: harmonitzada
d) Contracte reservat: no.
e) S’aplica un acord marc: no.
f ) Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: sí.
-5 Pressupost de licitació
a)
Valor estimat del contracte: 1.384.722,26 € sense IVA.
b)
Pressupost base licitació (8 anys): 1.384.722,26 € sense IVA (173.090,28 €
anuals)
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-6 Admissió de variants
No s’admeten.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: sí.
-8 Requisits específics del contractista
a)
Classificació:
GRUP
SUBGRUP
CATEGORIA
U
1 Serveis de neteja
(5).
b)
Solvència: Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de
solvència descrits a la clàusula desena del PCAP.
-9 Criteris d’adjudicació
Els descrits a la clàusula catorzena del PCAP.
-10 Presentació de les ofertes
a)
Data límit de presentació: 35 dies naturals a partir de l’enviament de l’anunci
a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.
b)
Documentació: Declaració responsable, memòria tècnica i oferta econòmica.
c)
Presentació d’ofertes Electrònica: Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a
la PSCP
Si escau, indicar:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/canyelles
d)
S’utilitza el pagament electrònic.
i)
Criteris objectius de selecció dels candidats: Obertura digital dels sobres
electrònics (tramitació electrònica).
-11 Obertura de proposicions
a)
Entitat: Ajuntament de Canyelles
b)
Lloc: Sala de Plens, Pl. Onze de Setembre núm. 1 – 08811 Canyelles
-12 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds
Català o castellà.
Canyelles, data de signatura electrònica

Antoni Alsina Simal
Secretari – interventor
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