Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
ANUNCI

Sobre la licitació d’un contracte de serveis de manteniment i reparació de la via pública, espais
públics i edificis municipals de Vilassar de Dalt.

Per Decret d’Alcaldia núm. 700, de data 3 de juliol de 2013, s’ha resolt aprovar els plecs i
efectuar convocatòria de licitació en els termes següents:
_1 Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Vilassar de Dalt.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
_2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: contractació de serveis de manteniment i reparació de la via pública,
espais i edificis municipals de Vilassar de Dalt.
b) Durada del contracte: 1 any, prorrogable un any més.
_3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
_4 Preu del contracte.:
Import màxim anual: 82.739,90 € euros (IVA exclòs)
_5 Garanties:
a) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.(IVA exclòs)
_6 Acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica:
a) Segons els mitjans establerts a la clàusula 18.1.2 del plec de clàusules administratives
particulars.
b) Alternativament amb la Classificació Grup O (Servei de conservació i manteniment de
béns immobles), Subgrup: 2 (conservació i manteniment de carreteres, pistes, autopistes,
autovies, calçades i vies fèrries), Categoria: A.
_7 Obtenció de documentació i informació administrativa:
a) Entitat: Ajuntament de Vilassar de Dalt.
b) Domicili: Pl. De la Vila 1
c) Localitat i codi postal: Vilassar de Dalt - 08339
d) Telèfon: 93 753 98 37
e) Fax: 93 750 77 50
f) web: vilassardedalt.cat
_8 Criteris de valoració de les ofertes:
Criteris de puntuació a través d’una fórmula polinòmica.(50 punts)
1.- Import del preu fix del contracte – Fins a 50 punts
Criteris quantificables a través d’un judici de valor. (50 punts)
1. .- Projecte de gestió – Fins a 15 punts.
2. .- Millores en vehicles i/o maquinària complementaris: Fins a 20 punts.
3. .- Millores en la bossa d’hores: Fins a 15 punts.
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_9 Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: Vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci en el BOP.
b) Forma de presentar les proposicions: La que es detalla a la clàusula 17a. dels plecs de
clàusules administratives
c) Documentació que s’ha de presentar: la que detalla a la clàusula 18a. dels plecs de
clàusules administratives particulars.
d) Lloc de presentació: el que s’indica a la clàusula 16a dels plecs de clàusules
administratives particulars.
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos.
_10 Obertura de les ofertes:
Segons el que s'indica a la clàusula 22a. dels plecs de clàusules administratives particulars.
_11 Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari, amb el
límit màxim de 600.-euros.
Vilassar de Dalt, 8 de juliol de 2013.
L’alcalde,
Xavier Godàs Pérez
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