Dijous, 28 de juliol de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Balenyà
ANUNCI
S'exposa al públic en les dependències de l'Ajuntament de Balenyà, el plec de clàusules que té per objecte la concessió
del servei de consergeria i vigilància del local de la llar del jubilat, aprovat per Junta de Govern Local de 19 de juliol de
2016.
Durant el termini de deu dies hàbils a comptar des de la darrera publicació al Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat i al perfil del contractant, podran presentar-se reclamacions que seran resoltes per l'Ajuntament
de Balenyà.
Simultàniament, s'anuncia la licitació, obrint-se un termini de vuit dies naturals a comptar des de l'endemà de la darrera
publicació al BOP, al DOGC i al perfil del contractant, per a la presentació de proposicions, i si l'últim dia fos dissabte o
festiu, el termini finalitzaria el dia hàbil immediatament posterior. En el seu cas, la licitació s'ajornarà el que calgui fins la
resolució de les reclamacions o al·legacions que puguin formular-se contra el plec de clàusules.
1.- Entitat adjudicatària.
Ajuntament de Balenyà.
2.- Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: El contracte té per objecte la concessió del servei de consergeria i vigilància del local de la llar
del jubilat.
b) Duració del contracte: La concessió tindrà una durada d'un any des de la formalització del contracte, prorrogable
d'any en any de manera expressa, sense que la durada màxima pugui superar els quatre anys.
3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Procediment amb més d'un criteri d'adjudicació.
4.- Preu del contracte.
El pressupost màxim anual de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de vuit mil cent vint-i-cinc EUR (8.125,00
EUR), IVA exclòs.
El valor estimat del contracte és de trenta-dos mil cinc-cents EUR (32.500,00 EUR), IVA exclòs.
CVE-Núm. de registre: 022016013128

5.- Garanties.
a) Garantia provisional: no s'exigeix.
b) Garantia definitiva: 5% del preu d'adjudicació, IVA exclòs.
6.- Obtenció d'informació i documentació.
Entitat: Ajuntament de Balenyà.
Domicili: C/ de la Pista, 2.
Localitat: Balenyà.
Telèfon: 93 8898385.
Fax: 93 8898072.
Data límit de l'obtenció de documents i informació: Fins el termini de la presentació d'ofertes.
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7.- Requisits específics.
Els requisits específics seran els establertes en el plec de clàusules administratives particulars. Els criteris de solvència
es publiquen en el perfil del contractant.
8.- Presentació d'ofertes.
a) Data límit de presentació: Vuit dies naturals a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant, i si
l'últim dia fos dissabte o festiu, el termini finalitzaria el dia hàbil immediatament posterior.
b) Documentació a presentar: La que es detalla en la clàusula 19 del plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: El que s'indica al punt 6 d'aquest anunci.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: Durant l'execució del servei.
9.- Obertura d'ofertes.
L'obertura del sobre núm. 1 es farà en sessió privada el segon dia després de la finalització del termini de presentació
de proposicions. El sobre núm. 2 s'obrirà el tercer dia següent al de la primera reunió, en sessió pública. El sobre núm. 3
s'obrirà el cinquè dia posterior al de la primera reunió, en sessió pública.
En el còmput dels dies de celebració de les sessions de la Mesa de Contractació, si el dia fos dissabte o inhàbil, la
reunió se celebrarà el primer dia hàbil immediatament posterior.
Les sessions de la Mesa de Contractació seran sempre a les 11 hores i a la seu de l'Ajuntament de Balenyà.

CVE-Núm. de registre: 022016013128

Balenyà, 20 de juliol de 2016
L'alcaldessa, Anna Magem i Marsó

https: //bop.diba.cat
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