UA 1.6
MCB/nga
Número d’expedient: CONC2019000062
Anunci de formalització del contracte del servei de neteja de vidres i de locals,
dependències i instal.lacions de titularitat municipal. Lot A: neteja de vidres.
1.- Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Figueres.
b) Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 12.
c) Telèfon: 972032200
d) NIF: P1707200J
e) Codi NUTS: ES512
f) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació.
g) Número d'expedient: 28/2018
h) Direcció d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/9328325/customProf

2.- Objecte del contracte:
a) Tipus: contracte de serveis.
b) Descripció: el servei de neteja de vidres i dependències de titularitat
municipal. Lot A: neteja de vidres.
c) Codi CPV: 90911300-9 Serveis de neteja de finestres.
3.- Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert
c) Subjecte a regulació harmonitzada: Si
d) Utilització de mitjans de comunicació electrònics: Si
4.- Pressupost base de licitació millorable a la baixa: 82.845,58 € IVA inclòs
5.- Ofertes rebudes:
1.- Multianau, SL
2.- UTE: Ingesan, SA & IGFA, SA
6.- Ofertes excloses i motiu exclusió: No.
7.- Formalització del contracte:
a) Data d’adjudicació: 7 de març de 2019
b) Data de formalització del contracte: 16 de setembre de 2019
c) Adjudicatari del contracte: Multianau, SL; jasolano@multianau.com
d) Codi NUTS: ES511
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e) Import d’adjudicació: 51.919,00 € sense IVA, amb un IVA repercutible
de 10.902,99 €, el que fa un total de 62.821,99 €. Aquest preu desglossats en
preus unitaris €/m2, tenint en compte la superfície a computar de 9.908,17 € és
de 1,31 €, més IVA.
f) Avantatges de l’oferta adjudicatària: Preu més baix i ofereix portar a
terme una neteja més a l’any del cent per cent de la superfície total de vidres.

L’alcaldessa presidenta
[Firma01-01]
Agnès Lladó Saus DNI 40451585J (SIG)
18/09/2019 17:45:39
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