ANUNCI
La resolució 3/2017 del Director de Granollers Mercat de data 11 de gener de 2017,
ha aprovat iniciar l'expedient de licitació del contracte privat de serveis per al
Servei de neteja de Can Muntanyola i els plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars que han de regir la tramitació d’aquest
expedient, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, i ha convocat
la licitació de forma simultània, d’acord amb allò previst als articles 191, 142.1 i
157 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre que aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, d’acord amb les següents condicions:
1.- Objecte del contracte:
Servei de neteja de Can Muntanyola, Centre de Serveis a les empreses de
Granollers.
2.- Pressupost base de licitació:
2.1.- El pressupost tipus o preu màxim anual de la contractació es fixa en la
quantitat de QUARANTA VUIT MIL EUROS (48.000,00 €), IVA exclòs.
2.2.- El valor total estimat d’aquesta contractació es calcula en l’import de
SENTANTA NOU MIL DOS-CENTS EUROS (79.200,00 €). Aquest valor no inclou
l’IVA.
3.- Garanties de la contractació:
El licitador que presenti l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà de
constituir una garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació exclòs l’IVA, en el
termini dels 10 dies hàbils següents a comptar des de l'endemà del requeriment de
l'òrgan de contractació.
4.- Termini d’execució:
La durada d’aquest contracte de serveis serà de 24 mesos, prorrogable 12 mesos
més.
5.- Obtenció de documentació i informació:
Els plecs de condicions administratives i tècniques particulars i els annexes
corresponents d'aquesta contractació es podran aconseguir a través de la pàgina
web de l'entitat publica empresarial Granollers Mercat: www.canmuntanyola.cat,
dins el període de presentació de proposicions.
6.- Dia de visita de les instal·lacions:
Es determina com a dia de visita de les instal·lacions el dia 13 de febrer de 2017 de
9 a 10 hores.

7.- Presentació de pliques:
Els licitadors presentaran els tres sobres tancats acompanyats d’instància, al
Registre de Granollers Mercat situat al camí del Mig, 22 (edifici de Can Muntanyola
– polígon industrial Palou Nord). El lliurament s’ha de fer necessàriament dins
l'horari d’atenció al públic (de 9h a 14 h de dilluns a divendres, excepte
festius al municipi).
La data límit per el lliurament de la documentació es fixa en el dimecres dia 22 de
febrer a les 14:00 hores.
8.- Obertura de pliques:
Sobre núm. 2: a la Sala 3 de Can Muntanyola, situada al camí del Mig, 22 de
Granollers, a les 13.30 hores del dia 27 de febrer de 2017.
9.- Despeses dels anuncis:
A càrrec del contractista adjudicatari del servei.
10.- Criteris per a la valoració de les proposicions:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa es tindrà en compte els criteris d’adjudicació establerts en el Plec
de clàusules administratives particulars.
11.-Model de proposició i documentació que cal presentar:
Els licitadors hauran de presentar la seva sol·licitud ajustada al model de proposició
que consta en el Plec de condicions aprovat.

Granollers, 7 de febrer de 2017

El responsable del contracte

Jordi Táboas Suárez

