Divendres, 10 d'abril de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
ANUNCI de licitació
Per Resolució de l'Alcaldia de data 18 de març de 2014, en virtut d'avocació, s'ha resolt el desistiment de la licitació per
a la contractació del servei de Neteja d'edificis, locals i dependències de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, expt.
núm. 4/2015, per error no subsanable en les normes de preparació del contracte, procediment que es va iniciar per
acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de data 15 de gener de 2015, i quina licitació va ser publicada en el
BOP núm. 022015004035 de data 17 de febrer de 2015, BOE núm. referència 5101500817005 i Diari Oficial de la Unió
Europea núm. 54426-2015-ES de data 14 de febrer de 2015.
1.- ENTITAT ADJUDICADORA
a) Òrgan de contractació: Resolució de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
b) Data d'aprovació de la licitació: 27 de març de 2015.
c) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
d) Núm. D'expedient: 8/2015.
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Descripció de l'objecte: Neteja d'edificis, locals i dependències de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
b) Tipus de contracte: contracte administratiu de serveis.
c) Divisió per lots i número de lots o unitats: no.
d) Lloc d'execució: Terme municipal de Palau-solità i Plegamans.
e) Termini d'execució: 2 anys.
f) Pròrrogues: el contracte no serà prorrogable.
g) CPV: 90919000, 90911200.
3.- TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert subjecte a regulació harmonitzada.
4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El valor estimat del contracte és de 1.063.973'94 EUR,(IVA exclòs), essent l'IVA d'un import de 223.434'53 EUR.
El pressupost de licitació és d'1.063.973'94 EUR, exclòs l'IVA.
5.- GARANTIES
a) Provisional: no es requereix.
b) Definitiva: l'haurà de constituir l'adjudicatari i consistirà en un 5% de l'import d'adjudicació, sense incloure l'IVA.
CVE-Núm. de registre: 022015009614

6.- OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
a) Entitat: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres al matí de 9 a 14 hores.
b) Adreça: Plaça de la Vila, 1.
c) Localitat: 08184 Palau-solità i Plegamans.
d) Telèfon: 93-864.80.56.
e) Fax: 93-864.92.59.
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: Fins la data límit de presentació d'ofertes.
7.- REQUISITS ESPECÍFICS
a) Classificació: Grup U, Subgrup 1, Categoria c.
b) Indicació de l'admissibilitat de variants o millores: no.
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8. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
Criteris de valoració
1. Oferta econòmica
2. Millores complementàries referides al servei
3. Millora preu ofertat sobre el preu unitari/hora diürn no festiu.
4. Millora preu ofertat sobre el preu unitari/hora diürn festiu.
5. Valoració Pla de Treball de neteja tipus pels edificis municipals
6. Valoració de millores en la gestió del servei
7. Valoració de la coherència global de l'oferta.
Total

Puntuació màxima
35 punts
30 punts
3 punts
2 punts
20 punts
5 punts
5 punt
100 punts

Sistema d'avaluació
Fórmula
Fórmula
Fórmula
Fórmula
Judici de valor
Judici de Valor
Judici de valor

Als criteris 1 a 4 s'aplicaran les fórmules establertes a la clàusula 14 dels Plecs de clàusules administratives i s'apreciarà
si les ofertes són desproporcionades o temeràries en els termes establerts a la clàusula esmentada.
9. PRESENTACIÓ D'OFERTES
a) Data límit de presentació d'ofertes: 11 de maig de 2015.
b) Documentació que cal presentar: l'exigida per la clàusula 12 del plec de clàusules administratives particulars, dins
dels TRES sobres tancats que preveu aquesta clàusula i dins l'horari indicat de la data límit que correspongui.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
2. Adreça: Plaça de la Vila, 1.
3. Localitat: 08184 Palau-solità i Plegamans.
4. Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l'oferta: dos mesos des de la data d'obertura de les ofertes.
10. OBERTURA DE LES OFERTES
a) Entitat: a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
b) Domicili: Plaça de la Vila, 1.
c) Localitat: Palau-solità i Plegamans.
d) Data: 13 de maig de 2015.
e) Hora: 13 hores.
11. ALTRES INFORMACIONS
Les proposicions o ofertes s'han de formular en la forma prevista a la clàusula 12 dels Plecs de clàusules
administratives particulars segons els tres sobres que s'especifiquen, utilitzant els models que figuren com annexos al
plec.
12. DESPESES D'ANUNCIS
Aniran a càrrec de l'adjudicatari els imports dels anuncis de licitació.

Els licitadors informaran a l'Ajuntament de la seva adreça electrònica. Les comunicacions i intercanvis d'informació es
faran conforme al previst al plec de clàusules.
Per a més informació sobre la licitació, cal adreçar-se a la pàgina web de l'Ajuntament www.palauplegamans.cat i a
l'apartat del perfil del contractant.
14. DATA DE TRAMESA DE L'ANUNCI AL DOUE: 30 de març de 2015.
Palau-solità i Plegamans, 1 d'abril de 2015
L'alcaldessa, Teresa Padrós Casañas

https: //bop.diba.cat
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DL: B-41698-2002
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13. DETERMINACIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I ADREÇA ELECTRÒNICA I PERFIL DEL CONTRACTANT.

