ANUNCI
De l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí pel qual es fa pública la licitació del contracte
del servei de neteja dels edificis i dependències municipal.

1. Entitat adjudicadora:
Expedient: 4305420002-2021-00001332
Organisme: Ajuntament de l’Espluga de Francolí
Domicili: Plaça de la Vila,1
Localitat: 43440 l’Espluga de Francolí
Telèfon: 977870005
Adreça electrònica: aj.espluga@esplugadefrancoli.cat
Adreça del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword
=espluga&reqCode=viewDetail&idCap=8463351

2. Objecte del contracte:
Descripció de l’objecte: Servei de neteja dels edificis i dependències municipals
Divisió en lots: No
Lloc d’execució: L’Espluga de Francolí
CPV: 90911200-8 Servei de neteja d’edificis

3. Durada del contracte:
Termini d’execució: 24 MESOS amb possibilitat de dues pròrrogues, una primera de
24 mesos y una segona de 12 mesos.

4. Tramitació i procediment:
Tipus d’expedient: Serveis
Tipus de procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
S’aplica un acord marc: No
S’aplica una subhasta electrònica: No

5. Pressupost de licitació:
Valor estimat del contracte: 971.561,82 €
Pressupost base licitació: 373.561,82€
IVA (21%): 78.447,98 €
Total pressupost licitació: 452.000,80 €

Plaça de la Vila, 1
43440 L'Espluga de Francolí, Tarragona
T. 977 87 02 27 - 977 87 00 05
espluga@esplugadefrancoli.cat · esplugadefrancoli.cat

6. Admissió de variants: No

7. Garanties:
Provisional: Exclosa
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació del contracte.

8. Requisits específics del contractista:
Les requerides als Plecs
9. Criteris d’adjudicació:
Diversos criteris d’adjudicació

10. Presentació de les ofertes:
S’ha de presentar les ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l’eina de
preparació i presentació d’ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic
durant el termini de 30 dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de
l’enviament de l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea.
La presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, tots els
dies de l'any, excepte l’últim dia del termini en el que la presentació d’ofertes es podrà
tramitar fins a les 13:00 hores.
Data límit de presentació: 22 de març de 2022
11. Obertura de proposicions:
L’obertura de les proposicions serà el dia 24 de març de 2022 a les 9:00 h.

12. Procediment de recursos:
Segons clàusula 51èna del Plec de Clàusules Administratives

L’Espluga de Francolí, a data signatura electrònica
L’Alcalde
Josep M Vidal Minguella
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