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ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PEL QUAL ES FA PÚBLICA
LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES, EDIFICIS I
EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,
INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, ORGANISME AUTÒNOM VICTOR
BALAGUER, COMPANYIA D’AIGÜES, ORGANISME AUTÒNOM ASSISTÈNCIA
INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA (AISSA) I EPEL NEÀPOLIS
(EXPEDIENT 384/2021/eCONT)
-1 Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Número d’identificació: 830730008.
Dependència que tramita l'expedient: Compres i contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Número d'expedient: 384/2021/eCONT
-2 Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Domicili: Plaça de la Vila, 8 baixos
Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú CP: 08800.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 938140000.
Adreça electrònica: contractacio@vilanova.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf
Data límit d'obtenció de documents i informació: 12 dies abans del transcurs del termini de
presentació d’ofertes.
-3 Objecte del contracte
Descripció de l'objecte: SERVEIS DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES, EDIFICIS I
EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ,
INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL, ORGANISME AUTÒNOM VICTOR
BALAGUER, COMPANYIA D’AIGÜES, ORGANISME AUTÒNOM ASSISTÈNCIA
INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA (AISSA) I EPEL NEÀPOLIS
Divisió en lots: cinc (5)
Lot 1: Servei de neteja dels edificis i equipaments de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
(incloent els equipaments de l’Institut Municipal d’Educació i Treball i de l’Organisme
Autònom Patrimoni Víctor Balaguer).
Lot 2: Servei de neteja de les oficines i nau de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú
Lot 3: Servei de neteja de l’O.A.M. Assistència Integral Social i Sanitària, dels dos centres
de treball: La Plataforma Frederica Montseny (Carrer Sant Josep, 16-22) i CAPI Baix a Mar
(Plaça Boleranys, 5)
Lot 4: Servei de neteja de l’edifici Neàpolis
Lot 5: Servei de neteja del Centre Cívic Molí de Vent i Centre Cívic La Geltrú. Contracte
reservat a Centres Especials de Treball d´Iniciativa Social (CETIS) i a Empreses d’Inserció
Social (EI)) que d’acord amb la Disposició Addicional quarta de la LCSP, compleixin els
requisits legals per a tenir aquesta consideració i la condició de que el percentatge de
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treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social sigui el previst en la seva
normativa de referència i, en tot cas, al menys el 30 per 100.
Lloc d'execució: Vilanova i la Geltrú
Termini d'execució: tres (3) anys.
Admissió de pròrroga: Sí. Possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna.
Establiment d'un acord marc (en el seu cas): no.
Codi NUTS: ES511
Codis CPV:
90911200-8 Servei de neteja d’edificis
90919200-4 Serveis de neteja d’oficines
90919300-5 Serveis de neteja d’escoles.
-4 Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: Serveis.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert, regulació harmonitzada i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació,
en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació:
El pressupost base de licitació total és de 2.170.170,01 euros anuals més 455.735,70 euros
corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 2.625.905,71 euros.
Lot 1: Servei de neteja dels edificis i equipaments de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
(incloent els equipaments de l’Institut Municipal d’Educació i Treball i de l’Organisme
Autònom Patrimoni Víctor Balaguer) 1.810.607,98 € més 380.227,68 € (21% d’IVA) que fan
un total de 2.190.835,66 €
Lot 2: Servei de neteja de les oficines i nau de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú
15.953,44 € més 3.350,22 € (21% d’IVA) que fan un total de 19.303,66 €
Lot 3: Servei de neteja de l’O.A.M. Assistència Integral Social i Sanitària, dels dos centres
de treball: La Plataforma Frederica Montseny (Carrer Sant Josep, 16-22) i CAPI Baix a Mar
(Plaça Boleranys, 5) 280.829,00 € més 58.974,09 € (21% d’IVA) que fan un total de
339.803,09 €
Lot 4: Servei de neteja de l’edifici Neàpolis 18.821,64 € més 3.952,54 € (21% d’IVA) que fan
un total de 22.774,18 €
Lot 5: Servei de neteja del Centre Cívic Molí de Vent i Centre Cívic La Geltrú. Contracte
reservat a Centres Especials de Treball d´Iniciativa Social (CETIS) i a Empreses d’Inserció
Social (EI)) que d’acord amb la Disposició Addicional quarta de la LCSP, compleixin els
requisits legals per a tenir aquesta consideració i la condició de que el percentatge de
treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social sigui el previst en la seva
normativa de referència i, en tot cas, al menys el 30 per 100. 43.957,95 € més 9.231,17 €
(21% d’IVA) que fan un total de 53.189,12 €.
El valor estimat del contracte es fixa en 11.105.850,07 €, exclòs l’IVA
Modificacions: previstes d’acord amb la clàusula 31 del PCAP.
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-6 Admissió de variants: no
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: per als lots 1 a 4, la garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat
la millor oferta serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. Respecte del
lot 5 no procedeix exigir la constitució de garantia, de conformitat amb allò que preveu la
Disposició addicional quarta de la LCSP.
-8 Requisits específics del contractista
Classificació: no
Aptitud per contractar: establerta a la clàusula 9 del PCAP. En el cas del Lot 5, aquest
queda reservat a Centres Especials de Treball d´Iniciativa Social (CETIS) i a Empreses
d’Inserció Social (EI)) que d’acord amb la Disposició Addicional quarta de la LCSP,
compleixin els requisits legals per a tenir aquesta consideració i la condició de que el
percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social sigui el previst
en la seva normativa de referència i, en tot cas, al menys el 30 per 100 (clàusula 9.3 PCAP).
Solvència econòmica i financera i solvència professional o tècnica: d’acord amb allò
establert a l’apartat G del Quadre de Característiques.
-9 Criteris d’adjudicació: establerts en l’apartat H del Quadre de Característiques del
PCAP.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: fixades en l’apartat M del
Quadre de Característiques del PCAP.
-11 Presentació de les ofertes
Data límit de presentació: 17 d’octubre de 2021.
Documentació que cal presentar: tres sobres, amb el contingut fixat en la clàusula 11.11 del
PCAP.
Presentació electrònica d’ofertes:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/vng/customProf
Facturació electrònica
-12 Obertura de proposicions
Entitat: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Lloc: Secretaria
Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l'acte d’obertura del sobre C serà en sessió
pública i telemàtica. La data i hora seran anunciats al Perfil del Contractant amb una
antelació de tres dies.
-13 Recurs
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu
interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació, en el termini de 15 dies
hàbils a comptar des del dia següent a la publicació en el perfil del contractant, davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic; excepte que el recurs es fonamenti en
alguna de les causes de nul·litat de ple dret de l’art. 39.2 de la Llei 19/2017 - lletres c) d) e)
o f) – en què serà de 30 dies a comptar del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Alternativament,

recurs

contenciós-administratiu

davant
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administratius de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a
la recepció de la seva notificació o publicació en el perfil del contractant, de conformitat amb
els arts 8 i 46 la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

Vicesecretari

Joan Manel Ferrera Izquierdo
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