
 
Ajuntament de Els Poblets

 

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ

CONTRACTE DE SERVEIS 

  

Per acord de la Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2015 , s’ha adjudicat el 
contracte de serveis de NETEJA D’EDIFICIS I DEPENDÈNCIES PÚBLIQUES .

En data 4 de novembre de 2015 se formalitza el contracte administratiu de serveis ,  
publicant-ne aquesta formalització a l'efecte de l'article 154 del Text Refós de la Llei de 
Contractes  del  Sector  Públic,  aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de 
novembre

1. Entitat adjudicadora: Ajuntament dels Poblets

a)           Organ de Contractació: Junta de Govern Local

b)           Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.- Contractació.

c)            Número d'expedient: 559/2015.

d)            Direcció d' internet del perfil del contractant: www.elspoblets.es i www.gva.es.

 

2. Objecte del contracte:

 a)       Tipus: Serveis

b)       Descripció: Neteja d’edificis i dependències publiques .

c)       Lot (si escau): No.

d)       CPV (Referència de Nomenclatura): 90911200-8.

e)       Acord marc (si escau): No

f)       Sistema dinàmic d'adquisicions (si escau): No

g)       Mitjà  de  publicació  de  l'anunci  de  licitació:  Butlletí  Oficial  de  la  Província 
d’Alacant i perfil de contractant

 h)       Data de publicació de l'anunci de licitació: BOP nº 150 de 6 d’agost de 2015; 
perfil de contractant 19 d’agost de 2015.

 

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació

 

4. Valor estimat del contracte: 104.000,00 € .

5. Pressupost base de licitació: 125.840,00 € .

 

http://www.elspoblets.es/
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6. Adjudicació del contracte:

 a)  Data d'adjudicació: Acord de la Junta de Govern de data 3 de novembre de 2015.

b)  Adjudicatari: OSGA S.L.

c) Import d'adjudicació. Valor estimat : 90.380,29 € . IVA (21%) : 18.979,86 €. Import 
total: 109.360,15 € .

d)  Millores de l'oferta presentada per l’adjudicatària:

- Neteja de cristalls mitjançant perxa d’osmòsis.
- Es realitzaran tres serveis de  desinfecció,  desratització i  desinsectació 

amb periodicitat quatrimestral en els tres centres objecte del contracte.
- L’empresa posa a  disposició de l’Ajuntament una borsa de  200 hores 

anuals per a la realització de serveis de neteja.

7. Formalització del contracte:

a) Data de formalització del contracte: 4 de novembre de 2015

 Els Poblets, a 5 de novembre de 2015.

L’Alcalde,

Salvador Sendra i Gasquet 
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