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Administració Local

2017-08818
Ajuntament de Llorenç del Penedès

ANUNCI

L’Ajuntament en Ple, en la seva sessio del 9 d’octubre de 2017, es va aprovar l’expedient de Contractació i el plec 
de prescripcions administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars de la contractació del 
servei de neteja d’edifi cis, locals i instal·lacions de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, pel procediment obert amb 
publicitat i diversos criteris de valoració i inici de la licitació.

Els plecs esmentats s’exposen al públic durant el termini de 15 dies perquè s’hi puguin presentar reclamacions i 
al·legacions. En el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial esdevindrà defi nitiva i 
no caldrà adoptar un acord exprés. 

Simultàniament es convoca l’acte licitori que es durà a terme amb subjecció al que seguidament s’expressa, amb 
el benentès què, en cas de formular-ne reclamacions als plecs de prescripcions, continuarà el procediment licitori 
resolent-se les mateixes abans o simultàniament a l’adjudicació del contracte. 

1.- Entitat Adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Llorenç del Penedès
b) Dependències que tramita l’expedient: Secretaria

2.- Objecte del contracte
a) Descripció: Contractació del servei de neteja d’edifi cis, locals i instal·lacions de l’Ajuntament de Llorenç del 

Penedès, pel procediment obert amb publicitat i diversos criteris de valoració i inici de la licitació
b) Lloc d’execució: Llorenç del Penedès.
c)  Termini del contracte: un any, a partir 1-1-2018, amb la possibilitat de pròrroga del contracte per mutu acord entre 

les parts abans que aquell fi nalitzi, amb un màxim de 1 any.

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinari.
b) Procediment: Obert.

4.- Pressupost base de la licitació:
a) El pressupost de licitació té un import anual de: 82.200 €, sense IVA.
b) El pressupost estimat del contracte, en haver-se establer la possibilitat d’una pròrroga d’un any, de 164.400€. 

5.- Garanties:
a) Provisional: 3% del pressupost de licitació exclòs l’IVA. (2.466€)
b) Defi nitiva: 5% del pressupost de l’adjudicació del contracte, exclòs l’IVA. 
 
6.- Objecte de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Llorenç del Penedès.
b) Domicili: Rambla Marinada, 27.
c) Localitat i Codi Postal: Llorenç del Penedès, 43712.
d) Telèfon: 977 67 71 06

La informació relativa a la convocatòria i la documentació associada es troba disponible a:
1.- Al Perfi l del Contractant de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès (https://pdc.diputaciodetarragona.cat/llorenc/

pdc) i la pàgina web de la Corporació : www.llorenc.cat,
2.- El Plec de Clàusules Administratives i tècniques particulars defi nitives podran examinar-se pels interessats en 

dies i hores hàbils d’ofi cina, a les ofi cines d’aquest Ajuntament i a la pàgina web: www.llorenc.cat, en format pdf.
3.- Per obtenir còpia de la documentació: A les ofi cines de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, Rambla Marinada, 

27 -43712-Llorenç del Penedès, tef. 977677106. Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
e) Data límit per a l’obtenció de documents i informació: tres dies abans de la fi nalització del termini de proposicions.

7.- Requisits específi cs del contractista:
a) Els establerts en els plecs de prescripcions tècniques particulars i administratives particulars.
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8.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals posteriors a partir de la publicació al BOPT.
b) Documentació a presentar: la que determina el plec de prescripcions administratives particulars.
c)  Lloc de presentació: 

1. Entitat: Secretaria de l’Ajuntament
2. Domicili: Rambla Marinada, 27.
3. Localitat i codi postal: Llorenç del Penedès, 43712.

9.- Obertura d’ofertes:
a)  Entitat: Secretaria de l’Ajuntament.
b)  Domicili: Rambla Marinada, 27.
c)  Localitat i codi postal: Llorenç del Penedès, 43712.
d) Data d’obertura del sobre A: a les 10 h. del matí del dia següent a l’acabament de la presentació de proposicions, 

o si aquest és dissabte o festiu, el primer dia hàbil següent. Si s’haguessin presentat proposicions per correu 
aquest acte es realitzarà el dia que faci 11 de l’acabament de presentació de proposicions.

e)  Data d’obertura del sobre B a les 10 h del matí del cinquè dia natural posterior al termini d’obertura del sobre “A” 
(sempre i quan no s’escaigui en dissabte o festiu). 

En el cas de variacions en el dia o en l’hora, bé sigui per no haver rebut alguna plica per correu postal (si el 
licitador ho ha anunciat reglamentàriament), bé per qualsevol altre motiu, es comunicarà prèviament als licitadors 
presentats pel correu electrònic o fax que hagin indicat a la documentació presentada i/o pel Perfi l del contractant 
de l’Ajuntament i/o per la pàgina web.

10.- Model de proposició:
La proposició es formularà segons model adjunt al plec de prescripcions, adjuntant-se la documentació que en el 
mateix s’estableix.

11.- Despeses d’anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari.

Llorenç del Penedès, 18 d’octubre de 2017.
Jordi Marlès i Ribas, alcalde-president
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