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Serveis Jurídics, Econòmics i Organització
DA/sm/jr
Núm. Exp.: 2018/2255

Anunci de licitació per a la contractació del servei de neteja de les dependències de
Dipsalut

En virtut del decret d’aprovació de l’expedient de contractació, del 7 de març de 2019,
adoptat per la Presidència de Dipsalut, es procedeix a la convocatòria de la licitació amb el
següent detall:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
(Dipsalut). C.Pic de Peguera,15 17003 Girona. Tel 972 41 47 20 Fax 972 41 47 30.
b) Dependència que tramita l’expedient: Serveis Jurídics, Econòmics i Organització
de Dipsalut.
c) Número d’expedient: 2018/2255.
d) NUTS: ES512.
e) CPV: 90919200 - 4 Serveis de neteja d’oficines.
f) Adreça electrònica de contacte: contractacio@dipsalut.cat
a) Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut

2. Objecte del contracte
a) Tipus: Contracte administratiu de serveis.
b) Descripció de l’objecte: Servei de neteja de les dependències de Dipsalut, que es
concretarà d‘acord amb les especificacions recollides en el plec de prescripcions
tècniques.
c) Termini d’execució: Dos anys.
d) Admissió de pròrroga: No.

3. Tramitació, procediment i criteris d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert simplificat abreujat.
c) Criteris d’adjudicació: Els establerts a la clàusula dotzena del Plec de clàusules
administratives particulars.
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4. Valor estimat del contracte i pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 32.000,00 € (IVA no inclòs).
b) Pressupost licitació: 32.000,00 € (IVA no inclòs), corresponent als 2 anys de
vigència del contracte.
c) La periodificació prevista de la despesa per a tota la durada del contracte, prenent
com a base el pressupost de licitació, és la que a continuació es detalla:
Període

Preu

IVA (21%)

Import total

D’abril a desembre de 2019

12.000,00 €

2.520,00 €

14.520,00 €

Any 2020

16.000,00 €

3.360,00 €

19.360,00 €

De gener a març de 2021
Total

4.000,00 €

840,00 €

4.840,00 €

32.000,00 €

6.720,00 €

38.720,00 €

* Els imports indicats s’ajustaran en funció de la data de formalització

d) El sistema per a la determinació del preu del contracte es formula en preus unitaris i
segons els criteris establerts al Plec de clàusules administratives particulars.
e) Revisió de preus: el preu del contracte no es podrà revisar.

5. Requisits específics del contractista
a) Classificació: No es requereix.
b) Solvència econòmica, financera, tècnica i professional: Els establerts a la
clàusula novena del Plec de clàusules administratives particulars.

6. Garanties
a) Garantia provisional: No requerida.
b) Garantia definitiva: No requerida.

7. Obtenció de documentació i informació
El Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques es podran
aconseguir a través del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut.
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8. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: Les empreses licitadores han de presentar la
documentació de les seves ofertes en un sobre, en el termini màxim de 10 dies hàbils
des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació al perfil de contractant,
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/dipsalut
b) Modalitat i documentació a presentar: La que s’indica a la clàusula onzena del plec
de clàusules administratives particulars.

9. Obertura de sobres
Segons clàusula dotzena del plec de clàusules administratives particulars, per a la pràctica
de la valoració de les ofertes no és necessària la constitució d’una Mesa de contractació ni
per a l’obertura de les proposicions es realitzarà un acte públic. No obstant això, l’informe
automàtic de valoració de l’eina (que inclou les ofertes presentades) es publicarà al perfil del
contractant un cop s’hagi notificat l’adjudicació del contracte..

10. Model de proposició
Els licitadors hauran de presentar la seva proposta ajustada als model annexos del plec de
clàusules administratives particulars aprovat.

