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EXP. 348/2017
DECRET D’ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES
EMPRESES PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL
SERVEIS DE NETEJA DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.
ANTECEDENTS
Per Resolució d’Alcaldia 99/2018 en data 2 de març de 2018, es va aprovar
l'expedient de contractació del servei de neteja de dependències municipals per
import anual de 112.829,80 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 93.247,44
€ , pressupost net, i 19.581,96 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al
tipus del 21%.
En el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 47 de data 7 de març de 2018 es
publicà l'anunci de licitació.

La mesa proposa elevar a l’òrgan de contractació relació de les ofertes classificades
per ordre decreixent:
LICITADORS
SERVEIS LIC 1999
SLU
CLANSER
BROCOLY
FACILITY
SERVICES
VINTAGE
QUALITY
SL
NDAVANT
MULTISERVEIS
NETEGES LLEIDA SL

oferta
88.871,60 €

TÈCNICA
9,5

AUTOMÀTICS
90,00

TOTAL
99,50

92.959,75 €
90.899,79 €

9,5
8

86,92
81,94

96,42
89,94

89.926,70 €

8,5

80,85

89,35

93.166,47 €

8,5

80,77

89,27

92.347,50 €

3

68,70

71,70

FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
-

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) (en compliment de
la Disposició Transitòria primera de la Llei 9/2017)
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.

Número : 2018-0362 Data : 02/08/2018

La mesa de contractació es reuneix en data 27 de juliol de 2018 per la valoració de
les ofertes contingudes en el sobre 2, fent-se lectura pública de les mateixes i
procedeix a l'obertura del sobre corresponents als criteris de puntuació automàtica.
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La mesa de contractació es reuneix en data 25 de maig de 2018 per l'obertura
pública del sobre de documentació tècnica.

DECRET RESOLUCIO

En data 16 de maig de 2018 es va reunir la Mesa de contractació, i es van admetre
tots els licitadors presentats.
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-

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP),
en tot allò que no contradigui a la LCSP
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la
Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és l’Alcalde.
Per tot això, RESOLC:

TÈCNICA
9,5

AUTOMÀTICS
90,00

TOTAL
99,50

92.959,75 €
90.899,79 €

9,5
8

86,92
81,94

96,42
89,94

89.926,70 €

8,5

80,85

89,35

93.166,47 €

8,5

80,77

89,27

92.347,50 €

3

68,70

71,70

Segon. Requerir a l’empresa SERVEIS LIC 1999 SLU perquè, en el termini màxim
de deu dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta requeriment, presenti la
documentació justificativa de:
 Acreditació de la personalitat jurídica i representació, si és el cas.
 Acreditació de la solvència econòmica financera, i tècnic professional en els
termes previstos a la clàusula 6.3 d’aquest plec.
 Acreditació de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb
el que estableix la clàusula 15.
Tercer. Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament
l’anterior requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat
l’oferta, amb les conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP, i, en tal cas, es
procedirà a demanar la mateixa documentació al següent licitador, per ordre de
classificació.
Quart.- Publicar el present acord al Perfil del contractant.
Cinquè.- Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la
tramitació, contra el present Acord no és procedent cap tipus de recurs.
Torrefarrera a 2 d’agost de 2018
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oferta
88.871,60 €
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LICITADORS
SERVEIS LIC 1999
SLU
CLANSER
BROCOLY
FACILITY
SERVICES
VINTAGE
QUALITY
SL
NDAVANT
MULTISERVEIS
NETEGES LLEIDA SL

DECRET RESOLUCIO

Primer. Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en
l’expedient de contractació del servei de neteja de dependències municipals
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(signat electrònicament al marge)
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L'Alcalde
Jordi Latorre Sotus
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Davant meu
Secretària
Mar Closa Teruel

