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Localització de l'activitat

Anunci de convocatòria de la 2a licitació

ANUNCI DE LICITACIÓ

contracte de serveis (Exp.

CTR/19/2020-2-).
1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Manlleu
b) Número d'identificació: 811200000
c)
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i
Habitatge
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Administració Local
f)
CTR/19/2020-22. Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de Manlleu
Domicili: plaça Fra Bernardí, 6
Localitat: Manlleu CP: 08560
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 938506666 Fax: 938507970
Adreça electrònica i d'internet: urbanisme@manlleu.cat; www.manlleu.cat
nt:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keywo
rd=Ajuntament%20de%20Manlleu&reqCode=viewDetail&idCap=1921518

h)
presentació de proposicions.
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3. Objecte del contracte
a)

Contracte de serveis de recollida de residus amb modalitat
porta a porta i neteja viària.
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió en lots:
Si Número de lots: 2
- Lot 1: Servei de recollida de residus i neteja viària
- Lot 2: Servei de recollida de residus voluminosos:
- A quants lots es pot presentar cada empresa: 1
- Número màxim de lots que es poden adjudicar a cada licitador/a: 1
d)
e) Durada del contracte: 8 anys i 1 mes
f) Codi CPV:
90511100-3 (Servei de recollida de residus sòlids urbans): lots 1 i 2.
90511300-5 (Servei de recollida de deixalles): lots 1 i 2
90512000-9 (Servei transport de residus): lots 1 i 2
90610000-6 (Servei de neteja i escombrada de carrers): lot 1
4. Tramitació i procediment
a)
b) Tramitació: ordinària
c)
d)
e)
5. Pressupost de licitació
a) Pressupost de licitació: 24.788.872,09
inclòs).
-

LOT 1: 24.319.848,27
LOT 2:
469.023,81

10
10

10

27.267.759,29
26.751.833,10
515.926,19

b) Valor estimat del contracte: 29.746.646,50
, dels quals:
- 29.183.817,93
- Servei de recollida de residus i neteja
viària.
- 562.828,57
- Servei de recollida de residus voluminosos.
6. Admissió de variants: No
7. Reserva de lots a un Centre Especial de Treball: -Lot 1: No
8. Garanties
a) Provisional: No
b) Definitiva:

-Lot 2: Sí
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primera anualitat (IVA exclòs).
Lot
la LCSP ja que, en tractarTreball, el precepte citat eximeix al contractista de la garantia definitiva.
9. Requisits específics del contractista
a) Classificació:
PCAP
b) Capacitat i s
PCAP
10.

quen en

quadre de característiques del

el contracte
Criteris de valoració del PCAP.

11.
S´indiquen en
12. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: La que
b)
c) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:
de la
d) S'acceptarà la presentació electrònica d'ofertes o de sol·licituds de participació: si, és
obligatòria
e) S'utilitzaran comandes electròniques: no
f) S'acceptarà facturació electrònica: és obligatòria
g) S'utilitzarà el pagament electrònic: no
13. Llengua en què han de redactar-se les ofertes o les sol·licituds de
participació: Català o Castellà
14. Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Manlleu

3 4
Plaça Fra Bernadí, 6 * 08560 Manlleu * Tel. (93) 850 66 66 * Fax (93) 850 79 70 * www.manlleu.cat * NIF: P0811100-G

b) Lloc: Plaça Fra Bernardí, 6
c)
porta a terme a través de mitjans electrònics. El sistema informàtic que suporta la
Plataforma de Licitació Electrònica té un dispositiu que permet acreditar fefaentment
el mo
15. Recurs
Veure la clàusula 4.2 del PCAP
16. Contracte relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No
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