
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT D'ALELLA

ANUNCI sobre licitació del contracte del servei municipal de recollida dels residus sòlids urbans d'Alella.

1. Entitat adjudicatària:

a) Organisme: Ajuntament d’Alella

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Secretaria General

2) Adreça: Pl. de l’Ajuntament 1

3) Localitat i codi postal: Alella 08328

4) Teléfon: 935552339

5) Fax: 935400328

6) Correu electrònic: rotasm@alella.cat

7) Direcció internet del perfil del contractant: http://www.alella.cat/perfilcontractant

8) Data límit obtenció de documentació i informació: 15/09/2014

d) Número d’expedient: 22/2014

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: Contracte de serveis

b) Descripció: Servei de recollida dels residus sòlids urbans d’Alella

c) Divisió per lots: No

d) Lloc d’execució: Alella

e) Termini d’execució: 4 anys

f) Admissió de pròrroga: dues possibles pròrrogues d’un any de durada cadascuna

g) CPV (referència nomenclatura): 90511100 – Serveis de recollida de residus sòlids urbans

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert subjecte a regulació harmonitzada

c) Subhasta electrònica: No

d) Criteris d’adjudicació: Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmica
més avantatjosa, s’indiquen a la clàusula 1.11) del plec de clàusules administratives particulars, i són les
següents:

- Criteris que depenen d’un judici de valor: fins a 55 punts
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- Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 70 punts

4. Valor estimat del contracte: 3.392.730 EUR, IVA exclòs

5. Pressupost base de licitació:

Import màxim 565.455 EUR/any, més 56.545,50 EUR corresponent al 10 % IVA.

6. Garanties exigides:

Provisional: No s’exigeix

Definitiva: Serà el 5 % de l’import d’adjudicació anual del contracte, exclòs l’IVA

7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació: Grup R, Subgrup 05, Categoria D

b) Solvència: La determinada en la clàusula 1.10)del plec de clàusules administratives particulars

8. Presentació d’ofertes:

a) Data límit de presentació: a les 14 h del 15/09/2014

b) Modalitat de presentació: La documentació es presentarà en tres sobres tancats: núm. 1 documentació
administrativa; núm. 2 documentació relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor; núm.
3 proposta econòmica i millores avaluables de forma automàtica, i de conformitat amb la clàusula 1.9) del plec
de clàusules administratives particulars

c) Lloc de presentació: Secretaria General de l’Ajuntament d’Alella

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos a partir de la data
declarada de recepció d’ofertes.

9. Obertura de les ofertes:

a) Descripció: Sobre núm. 2 – Acte públic, a les 10 h del 22/09/2014

Sobre núm. 3 – Acte públic, a les 10 h del 29/09/2014

b) Adreça: Ajuntament d’Alella, Pl. de l’Ajuntament 1, Alella 08328

10. Despeses de publicitat: Màxim 3.000 EUR

11. Data de remissió de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 05/08/2014

Alella, 12 d’agost de 2014

Andreu Francisco i Roger
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Alcalde

(14.224.050)
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