AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP
ANUNCI
Mitjançant aquest anunci es fa pública l’aprovació del plec de clàusules administratives
particulars, i de forma simultània, si bé condicionada al resultat de l’informació pública,
s’efectua convocatòria del procediment obert simplificat, per a l’adjudicació del contracte
administratiu de serveis consistent en “CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT
DE LES INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS
(EXPEDIENT 1432/2019)” d’acord amb les dades següents:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de la Selva del Camp
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
c.1. Dependència: Ajuntament de la Selva del Camp
c.2. Domicili: Pl. Major, 4
c.3. Localitat i Codi Postal. 43470 La Selva del Camp
c.4. Telèfon: 977844007
c.5. Telefax: 977844714
c.6. Correu electrònic: aj.selva@altanet.org
c.7. Adreça d’Internet del Perfil de Contractant: www.laselvadelcamp.cat
2. Objecte del contracte.
a) Tipus: Serveis
b) Descripció de l’objecte: L’objecte del contracte és la realització del servei de
manteniment de les instal·lacions d’electricitat, fontaneria, desaigües, gas, plaques
solars i ACS dels edificis municipals, d’enllumenat nadalenc i instal·lació de fira
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: No procedeix
d) Lloc d’execució/lliurament: La Selva del Camp
d.1. Lloc d’execució: Diverses ubicacions, segons plecs.
d.2. Localitat i Codi Postal: 43470 La Selva del Camp
e) Termini d’execució/lliurament: 1 any
f) Admissió de Pròrroga: Si. Màxim 3 anys de prorroga
i) CPV (Referència de Nomenclatura): 50700000 – Serveis de reparació i manteniment
d’equips d’edificis
3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Expedient: 2019/1432
d) Criteris d’Adjudicació: Els establerts al plec de clàusules. La seva enumeració i
ponderació és: oferta econòmica (55%), pla de treball (45%).
4. Pressupost base de licitació. Valor estimat del contracte.
a) Import Net: 20.152,98 € + l’IVA que correspongui.
b) Valor estimat del contracte (4 anys): 80.611,92 € + l’IVA que correspongui.
5. Garantia exigides. Provisional: No es demana. Definitiva: 5%.
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6. Requisits específics del contractista:
6.a. Classificació. No exigida
6.b. Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional, si escau. D’acord
amb el plec de clàusules.
7. Presentació de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació. 15 dies naturals des de la publicació del present anunci al
perfil de contractant i en el BOP.
b) Modalitat de presentació. D’acord amb el plec de clàusules.
c) Lloc de presentació:
1. Dependència. Ajuntament de la Selva del Camp. Registre General.
2. Domicili. Pl. Major, 4
3. Localitat i Codi Postal. 43470 La Selva del Camp
4. Adreça electrònica: contractacio@altanet.org
d) Admissió de variants, si s’escau: No.
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 1 mes
8. Obertura de les sol·licituds de participació:
a) Adreça. Pl. Major, 4
b) Localitat i Codi Postal. 43470 La Selva del Camp.
c) Data i hora. El primer dimarts hàbil després del termini de presentació d’ofertes.
9. Despeses de Publicitat. Màxim de 100,00 Euros.
10. Data d’enviament de l’anunci «Diari Oficial de la Unió Europea». No procedeix.
La Selva del Camp, 30 d’agost de 2019

L’Alcalde,
Jordi Vinyals Nogués
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