Ajuntament d’Agramunt
ANUNCI
De Ajuntament d'Agramunt pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de SERVEIS DE NETEJA DE
LES DEPENDÈNCIES I EQUIPAMENTS MUNICIPALS
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Agramunt.
b) Número d’identificació: 2500300000.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Agramunt
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública.
Número d'expedient: 108/2019
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Agramunt.
b) Domicili: Plaça de l'Església, 1
c) Localitat i codi postal: Agramunt CP: 25310.
d) Telèfon: 973390057.
e) Adreça electrònica: fires@agramunt.cat.
f) Adreça
d'Internet
del
perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=13898
78
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: un dia abans de la finalització del termini per presentar
les propsotes.
h) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 a les oficines de l'Ajuntament d'Agramunt.
-3 Objecte del contracte
Descripció de l'objecte: el “SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES I DELS EDIFICIS PÚBLICS DE
L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT”.
a) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats:No.
b) Lloc Execucuó: Diferents equipaments municipals: Escola Macià Companys, pavelló esportiu, piscines,
Espai Guinovart..
c) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
d)
Codi CPV: 90911200-8: Serveis de neteja d’edificis.
e) Aquest contracte té una durada d’un any que començarà 1 de juny de 2019 fins el 31 de maig de
2020, i es preveu la pròrroga per un any més, com a màxim per mutu acord
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: SERVEIS
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
El pressupost base de licitació del contracte és: 100.000€ (CENT MIL EUROS) més IVA essent un total
121.000 € (CENT VINT-I.-UN MIL EUROS)
(IVA inclós). Aquest inclou despeses generals i benefici
industrial, així com les possbiles modificacions.
Valor Estimat del contracte: 200.000€ ( DOS-CENTS MIL EUROS) més IVA, essent un total de 242.000
€(DOS CENTS- QUARANT DOS MILT EUROS)
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: SI. 5% de l’import d’adjudicació, sense IVA
Si s’aprecia que l’oferta és anormal o desproporcionada, a més es prestarà una garantia complementaria
d’un 5% de l’import d’adjudicació, resultant una garantia total del 10% del preu del contracte.
-8 Requisits específics del contractista .S’estableix en la clàusula 13 del plec de clàsules administratives els criteris de solvència financera, tècnica i
professional que ha de reunir l’empresa.
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-9 Criteris d’adjudicació: CRITERIS DE VALORACIÓ (tots ells quantificables automàticament)
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa que es proposen,
de forma decreixent, son el que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a
cadascun d’ells, amb un màxim de 100 punts, d’acord amb el següent quadre:
1.- OFERTA ECONÒMICA fins a un màxim de 50 punts aplicant la següent fórmula matemática:
50 x
(preu de l’oferta més alta – preu de l’oferta que es puntua)
preu de l’oferta més alta – preu de l’oferta més económica
El preu anual és sense considerar l’IVA.
S’exclouran totes les ofertes que superin el tipus de licitació.
De la mateixa manera, seran puntuades amb zero punts les ofertes que no suposin rebaixa respecte del
preu de licitació.
S’exclouran les ofertes que presentin errors aritmètics en els càlculs de l’oferta econòmica i també quan no
coincideixin l’expressió en xifres i l’expressió en lletres, així com les que incorporin qualsevol tipus de
condició
2.-MILLORES COMPLEMENTARIES REFERIDES al servei.-S’inclouran en aquest apartat els documents
que acreditin aquells treballs complementaris no contemplats en les especificacions tècniques i les quals
puguin ajudar a millorar el funcionament del servei de neteja, i estaran estructurats segons tot o alguns del
següents apartats:
1. Millores referides a les freqüències de servei i hores de dedicació (ampliació d’hores de servei).
2.Millores referides a l'equipament: en aquest cas la disponibilitat d’una màquina escombradora per la neteja
del pavelló.
L’exposició d’aquestes o altres millores contindrà :
1. Descripció de la millora de manera inequívoca, definint l’abast de la millora
2. Quantificació del seu cost de mercat. No es prendran en consideració les ofertes que no reuneixin
aquests requisits. Aquestes millores es valoraran d’acord amb els criteris de puntuació d’adjudicació
establerts al plec
Aquestes millores es descriuran a l’oferta de manera inequívoca, indicant l’abast del treball o treballs, les
seves periodicitats, i el cost estimat a preu de mercat. Aquests aspectes es presentaran en forma de
“Millores complementaries referides al servei”, el contingut del qual estarà d’acord amb les indicacions de
les especificacions tècniques del servei. L’ajuntament es reserva el dret de desestimar aquelles millores que
a criteri de la Mesa de Contractació estiguin incloses en el contracte, no siguin d’interès o no estiguin
relacionades amb els objectius o el desenvolupament del contracte.
A partir de les dades, es procedirà com segueix :
1. Determinar el % que suposa la valoració econòmica de les millores sobre el preu base de licitació
(clàusula quarta del Plec de clàusules Administratives particulars).
2. El % màxim serà el 10 %
3. La puntuació serà la que correspongui d’acord amb la següent fórmula: Puntuació millores = % ofertat x
30 / 10
Tindrà la màxima puntuació (30 punts) la proposta que ofereixi el màxim percentatge abans indicat. Les
propostes que ofereixin millores amb percentatges per sobre del 10% tindran la mateixa puntuació. Millora
màxima admesa: 10 %
-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 29 D’ABRIL DE 2019
b) Documentació que cal presentar: plec de clàusules
c) Presentació d’ofertes:sobgre digital
-11 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Agramunt.
b) Lloc:Despatx de secretaria. plataforma electrònica
c) Data:3/05/2019
d) Hora: 12:00 h
e)Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos a partir de la data de
l’obertura de les proposicions
-12 Despeses d'anunci
No es preveuen despeses d’anunci en aquest procediment.
-13 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català.

Ajuntament d’Agramunt
-14 Recurs
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la LCSP, els
anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han de regir la
contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos
legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en l’incompliment
de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver estat
objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015,
d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en
matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius
ordinaris.

Bernat Solé Barril
Alcalde
Signat electrònicament
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