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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO ELS POBLETS 

12852     LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS NETEJA D´EDIFICIS I DEPENDÈNCIES PÚBLIQUES 

 

De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de juliol de 2015 , 
per mitjà del present anunci s'efectua convocatòria del procediment obert, atenent a 
l'oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació, per a 
l'adjudicació del contracte de serveis per la neteja d’edificis i dependències públiques , 
conforme a les següents dades: 

1. Entitat adjudicadora:  

 a) Organisme: Ajuntament dels Poblets 

b) Òrgan de contractació: Junta de Govern Local 

c) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria. 

d) Obtenció de documentació i informació: Avinguda Jaume I, nº 7, 03779 Els Poblets 

        Telèfon: 966474399. 

        Fax: 966474287 

        Correu electrònic: ajuntament@elspoblets.es 

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

2. Objecte del Contracte: 

        a) Tipus: Contracte de serveis  

        b) Descripció: La prestació de l’objecte del contracte és la neteja del centre 
mèdic, l’edifici de la Música i el col·legi públic “Ausias March”. 

        c) Divisió per lots :No 

        d) Lloc d'execució : Centre mèdic ( C/ Ausias March nº 17), Edifici de la Música 
(Pda. Revoltes nº 24) i Col·legi públic “Ausias March” (Pda. Revoltes C/ 4 nº 2). 

         e) Termini d'execució: 4 anys 

        f) Admissió de pròrroga: No 

        g) Establiment d'un acord marc : No 

        h) Sistema dinàmic d'adquisició : No. 

        i) CPV : 90911200-8 

3. Tramitació i procediment: 

        a) Tramitació.Ordinària 

        b) Procediment: Obert amb diversos criteris d'adjudicació 



 

Butlletí Oficial de la Província d´Alacant   

edita excma. diputació provincial d´alacant  
 

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante  
edita excma. diputación provincial de alicante 

Nº 150 de 06/08/2015  

  
 

Pág. 2 12852 / 2015 

        c) Subhasta electrònica: No 

        d) Criteris d'adjudicació: 

I. Millor oferta econòmica (5,5 punts).(quantificable automàticament) 
La millor puntuació serà per l’oferta econòmica mes baixa entre les admeses, essent la 
resta distribuïdes d’acord a la següent manera: 

presentadaOferta

baixamesOferta
Puntuació

_

__
5.5 ×=

 

 
II. Pla específic de millores , aportades als serveis a prestar i als materials de 

neteja, utillatge i maquinaria proposats (2,5 punts). (criteri que depen d’un juí 
de valor) 

 
III. Projecte de prestació del servei , d’acord al especificat en l’article 34 del  Plec 

de prescripcions tècniques (1 punt). (criteri que depen d’un juí de valor) 
 

IV. Estudi econòmic que incloga sobre el cost del servei: 
a. Desglossat dels pressupostos centre per centre i total: mà d’obra, 

productes, altres despeses, benefici industrial. 
b. Costos horaris del personal (incloent seguretat social, maquinaria i 

productes químics, benefici industrial, despeses d’administració sense 
I.V.A.), per la prestació de serveis puntuals i esporàdics, que serien 
abonats per certificació. (1 punt) (criteri que depen d’un juí de valor) 

 
 4. Valor estimat del contracte: 26.000,00 €/any  

 5. Pressupost base de licitació: 

a) Valor estimat: 26.000,00 €/any .  

b) IVA (21%) : 5.460,00 €/any 

c) Import total: 31.460,00 €/any. 

d) D’acord amb el disposat en l’article 88.1 del RD Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre, que aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic , 
el valor estimat del contracte, incloent els quatre anys inicialment previstos per a 
la seua duració , puja a 104.000,00 € . El preu total del contracte, incloent el 21% 
d’IVA, puja a 125.840,00 €. 

6. Garanties exigides. 

        Provisional : No. 

        Definitiva (5%) del preu total d’adjudicació del contracte  , exclòs l’IVA 

 7. Requisits específics del contractista: d’acord amb el Plec de clàusules 
administratives 

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació: 

        a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des del dia següent a la 
publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Provincia d’Alacant . 

        b) Modalitat de presentació: d’acord amb el Plec de clàusules administratives. 
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        c) Lloc de presentació:  

                       1. Dependencia: Secretaria 

        d) Admissió de variants: No. 

9. Obertura d'ofertes: d’acord amb el Plec de clàusules administratives 

10. Despeses de publicitat: a càrrec de l’adjudicatari. 

  

Els Poblets, a 30 de juliol de 2015. 

 L’Alcalde, 

Salvador Sendra i Gasquet 
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