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Expedient núm.: 348/2017

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Mitjançant Provisió d’Alcaldia de data 11 de desembre de 2017 es acordar iniciar
l’expedient administratiu per a la contractació del serveis de neteja de
dependències municipals, que són necessaris atesa la manca de mitjans personals i
materials per efectuar-se amb personal propi de l’Ajuntament.
Figuren en l’expedient els informes de secretaria i d’intervenció.

En la mateixa resolució es van aprovar els plecs de clàusules administratives i
tècniques particulars que han de regir la contractació del serveis i es va ordenar la
publicació en el BOP de Lleida i perfil del contractant.
Convocada la licitació s’han presentat 6 contractistes havent estat tots ells
admesos, en la sessió constitutiva de la mesa de contractació i anàlisi de la
documentació continguda en el sobre A celebrada en data 16 de maig de 2018.

Número : 2018-0446 Data : 01/10/2018

Per Decret d’Alcaldia de data 2 de març de 2018, es va provar l’expedient de
contractació del servei de neteja de dependències municipals mitjançant
procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació, per un import de licitació de
93.247,44 € anuals més 19.581,96 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit
(IVA) al tipus del 21%, essent el valor estimat del contracte de 186.494,88 €.

DECRET RESOLUCIO

La mesa de contractació es reuneix en data 25 de maig de 2018 per l'obertura, en
acte públic, del sobre de documentació tècnica.
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.
Per Decret d’Alcaldia de data 23 d’agost de 2018 s’aprova la classificació de les
proposicions presentades, i es requereix a l’empresa SERVEIS LIC 1999 SLU per tal
que presenti la documentació corresponent requerida en el plec de clàusules i en el
RDL 3/2011 de 14 de novembre, així com la garantia definitiva. L’empresa SERVEIS
LIC 1999 SLU ha presentat tota la documentació requerida en el plec de condicions
així com la garantia definitiva per import de 5 % de l’import d’adjudicació.
Examinada la documentació que figura a l’expedient, i de conformitat amb el que
estableix 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 (d’aplicació d’acord amb el que preveu la Disposició Transitòria Primera de la
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic),
RESOLC
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S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el
Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
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PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis de neteja de dependències municipals
en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a SERVEIS LIC
1999 SLU, per l’import ANUAL de 88.871,60 € més l’import corresponent a IVA de
18.663,04 € i una bossa de 300 hores anuals, així com l’obligació d’efectuar una
neteja mecànica i abrillantat dels paviments de totes les dependències amb una
periodicitat anual.
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
21010231, 21011337, 21012433, 21200450, 21201320, 21202312, 21203320, del
pressupost de l’exercici 2018.

Alcalde
Jordi Latorre Sotus
(signat electrònicament al marge)

Davant meu
Secretària
Mar Closa Teruel
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QUART. Notificar la present resolució a SERVEIS LIC 1999 SLU, adjudicatari del
contracte, això com a la resta de licitadors que no han resultat adjudicataris.

DECRET RESOLUCIO

TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15
dies.

