AJUNTAMENT DE LA VILA
D’ IVARS D’ URGELL

ANUNCI DE LICITACIÓ
1.- Entitat adjudicadora.
Ajuntament d’Ivars d’Urgell.
C/ Felip Rodes, 1
25260 Ivars d’Urgell
Telf. 973580125
ajuntament@ivarsurgell.ddl.net.
2.- Disponibilitat de plecs i documentació.
Perfil del contractant de l’ajuntament d’Ivars d’Urgell.
3.- Núm. expedient: 75/2021.

5.- Tramitació i procediment.
Tipus d’expedient: Serveis
Tramitació: ordinari
Procediment: obert.
S’aplica un acord marc: No
Sobre digital.
6.- Pressupost base de licitació. Dues anualitats.
LOT 1. 45.244,94 € ( SENSE IVA) Escoles + Llar d’Infants
LOT 2. 41.136,91 € ( SENSE IVA) Altres edificis municipals segons clàusula primera del Plec
7.- Valor estimat del contracte.
LOT 1: 91.399,31 € ( sense IVA)
LOT 2: 91.404,69 € (sense IVA )
Total VEC: 182.804,00 € (sense IVA).
8.- Admissió de variants: NO.
9.- Garanties:
Provisional: NO
Definitiva: 5% del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.
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4.- Objecte del contracte .
Tipus de contracte: serveis
CODI CPV 1-90911200-8 servei de neteja d’edificis.
Descripció de l’objecte: Contractació del servei de neteja de edificis de titularitat municipal a
Ivars d’Urgell.
Lloc d’execució. Ivars d’Urgell, edificis de titularitat municipal.
Admissió de prorroga : SI
Termini d’execució: 2 anys , amb possibilitat de prorroga per 2 anys. Màxim total 4 anys.
Divisió de LOTS : SI, (2)
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10.- Requisits específics del contractista:
Els que s’indiquen a la Clàusula desena del Plec de Clàusules administratives
Particulars.

11.- Criteris d’adjudicació:
Clàusula 11ª del Plec .
Criteris quantificable automàticament:
1.-Preu ofertat : Fins a 50 punts.
Es valorarà proporcionalment calculant el percentatge de baixa de cada oferta econòmica en relació
al pressupost base de licitació d’acord amb la següent fórmula :
Preu oferta més econòmica
Puntuació per cada oferta =

50 X

___________

Preu oferta que es puntua
2.-Bossa hores anuals: fins a 10 punts
Bossa d’hores a realitzar de treballs de neteja requerits en el plec , sense cost per l’ajuntament.
60 hores anuals : 10 punts
50 hores anuals: 8 punts
40 hores anuals: 5 punts
30 hores anuals: 2 punts
20 hores anuals: 1 punt
Menys de 20 hores: 0 punts
3.- Disposar de certificats ISO
S’atorgarà 1 punt per a cada certificació ISO presentada pel licitador

12.- Presentació de les ofertes.
Obligatori: Els licitadors han d’estar inscrits en el RELI o ROLECE (art 159.4)
La present licitació té caràcter electrònic. Les empreses licitadores han de presentar la
documentació que conformi les seves ofertes en un arxiu, mitjançant l’eina de Sobre
Digital, accessible a l’adreça web següent:
Perfils de contractant | Plataforma electrònica de contractació pública (gencat.cat)

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=Ivars&idCap=7834410&ambit=5&
Termini de presentació de les proposicions, juntament amb la documentació fins al dia 8
d’agost , a les 22 hores (inclòs).
Es presentaran exclusivament de forma electrònica a través de l'Eina de Preparació i Presentació
d'ofertes que la Plataforma de Contractació del Sector Públic/Sistema d'informació equivalent de
la Comunitat Autònoma/una altra eina de licitació electrònica que compleixi amb els requisits de
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La mesa de contractació realitzarà proposta d’adjudicació a favor del licitador que hagi obtingut la
puntuació més elevada
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la Disposicions addicionals 16 i 17a de la LCSP posa a la disposició de candidats i entitats
licitadores per a tal fi.

Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un arxiu electrònic
signat pel licitador, en els quals es farà constar la denominació de l’arxiu i la llegenda
“Proposició per licitar a la contractació del servei de neteja d’edificis municipals de
l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell.
SOBRE A
Documentació administrativa:
Annex I - Declaració responsable.
Annex II - Compromís de constitució forma de UTE ( si s’escau )
Annex III- Declaració de subcontractació ( si s’escau)
SOBRE B
Annex VI- Proposta econòmica i documents relatius a Bossa d’hores i certificats ISO
13. Solvència econòmica , tècnica i professional .
Solvència econòmica: Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per import:
500.000 €.
Solvència tècnica: Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys
corresponents a igual o similar naturalesa de l’objecte del contracte. L’import anual acumulat en
l’any de major execució serà igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte.
Solvència professional: Declaració sobre la plantilla mitjana anual de l'empresa i del nombre de
directius durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació justificativa
corresponent quan li sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan de contractació
14.-Només s’admet la facturació electrònica.
CODI DIR L01251137

16.- Règim de recursos:
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació procedirà la interposició del recurs potestatiu
de reposició, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
17.- Contacte : ajuntament@ivarsurgell.ddl.net
L’alcalde
Joan Carles Sánchez Rico
Ivars d’Urgell, juliol de 2021
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15.- Dia i hora de l’obertura , en acte públic .
Dia 11/08/2021 a les 13 h

