ANUNCI
CONSORCI PORT DE PORTBOU
CONTRACTE DE SERVEIS
Del CONSORCI PORT PORTBOU , sobre licitació d’un contracte de serveis del SERVEI DE NETEJA
DE DIVERSES DEPENDÈNCIES I INSTAL.LACIONS AL PORT ESPORTIU DE PORTBOU
Òrgan de contractació : Consorci Port de Portbou
Obtenció de documentació i informació:
-

Domicili: Passeig de la Sardana s/n Portbou (Girona)
Telèfon: 972394712
Correu electrònic: info@portdeportbou.cat
Perfil del contractant: www.portdeportbou.cat
Data límit d’obtenció de documentació: com a mínim 5 dies abans de la data
límit fixada per a la recepció d’ofertes

Número d’expedient : CPP-2-2017
Tipus d’expedient: Ordinari
Tipus de contracte: Serveis
Subtipus de contracte: Altres serveis
Procediment de licitació: Obert

Dades del contracte :
Títol: CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE DIVERSES DEPENDÈNCIES I INSTAL.LACIONS AL
PORT ESPORTIU DE PORTBOU
Descripció de la prestació: El present contracte té per objecte la prestació del servei de netaj
de diverses dependències i instal.lacions al port esportiu de Portbou
Lloc de la prestació del servei: Port esportiu de Portbou (Girona)
Codi CPA: 81.21.10 Servei de neteja d’edificis
Codi CPV: 909111200-8 Servei de neteja d’edificis
Pressupost bàsic de licitació: Valor estimat del contracte : 58.183,68€ més IVA al 21%
(12.218,57€) total 70.402,25€ IVA inclòs ( inclou dos anys de contracte més dues possibles
pròrrogues d’un any a raó de 14.545,92€ més IVA per anualitat.
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Durada del contracte :
Termini: 2 anys
Pròrrogues: Sí
Nombre de pròrrogues previst: dues pròrrogues màximes d’un any cadascuna. Total de
durada màxima entre el contracte inicial de dos anys de termini i dues pròrrogues
possibles d’un any cadascuna : quatre anys màxim en total.

Àmbit geogràfic: Catalunya
Termini presentació de les ofertes : 15 dies naturals des de l’endemà de la publicació al DOGC
(art. 159.2 RDL 3/2011, de 14 de novembre, TRLCSP).
Observacions:
Obertura de pliques: El dia que s’indiqui en el perfil del contractant a les oficines del Consorci
Port de Portbou, Passeig de la Sardana s/n 17497 Portbou (Girona).
L’obertura del Sobre B tindrà lloc el dia que s’indiqui en el perfil del contractant.
L’obertura del Sobre C tindrà lloc el dia que s’indiqui en el perfil del contractant.
Valor estimat del contracte: 58.183,68€
Subhasta electrònica: NO
Divisió en lots: No
Criteris d’adjudicació:
D’acord amb l’article 150 del TRLCSP, la puntuació total de les ofertes s’obtindrà per aplicació
de la següent fórmula:
P = 0,55 x PE + 0,45 x PT
On:
P = puntuació total de l’oferta
PE = puntuació de l’oferta econòmica
PT = puntuació de l’oferta tècnica
Criteris avaluables mitjançant fórmules: ponderació 55 punts
Proposició econòmica: 50 punts
Criteris no avaluables mitjançant fórmules: ponderació 45 punts
A) Recursos tècnics i mitjans materials. (10 punts)
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B) Recursos organitzatius. Qualificació i dotació dels recursos humans i l’organització:
(10 punts)
C) Capacitat de resposta a les fluctuacions del servei (10 punts)
D) Sistemes de gestió de la qualitat. (10 punts)
E) Pla de formació del personal.(5 punts)
F) Pla operatiu bàsic. (5 punts)
S’accepten variants: No
Subcontractació: No
Garanties :
Provisional: No
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació , IVA exclòs
SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL (alternativament):
SOLVÈNCIA d’acord RD 817/2009
Econòmica (art 75 c) TRLCSP) declaració sobre volum de negocis referit als
últims tres exercicis
Tècnica (art 78 i següents TRLCSP) amb indicació del personal i formació
Documentació acreditativa dels compliment dels requisits de capacitat i solvència: És aplicable
l’art. 4 del decret legislatiu 3/2016, de 31 de maig de mesures en matèria de contractació
pública, amb aplicació de les mesures de gestió eficient en la tramitació
O bé, alternativament, acreditant la classificació empresarial:
CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
GRUP : U (art 37 RD 1098/2001)
SUBGRUP 1 Serveis de neteja en general (art 37 RD 1098/2001)
CATEGORIA A (art. 38 RD 1098/2001)
Despeses anuncis: Per compte de l’adjudicatari. Import màxim : 800€.
Documentació a presentar: La que es detalla al Plec de condicions administratives i Plec de
condicions tècniques
Portbou, a 1 de setembre de 2017
Joan Bellavista i Solà
Gerent , Consorci Port de Portbou
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