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CALENDARI DE LICITACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE L’IN STITUT MONTBUI  

2018 
(Les dates són orientatives) 

 

PROCEDIMENT I DOCUMENTACIÓ DATES 
 
Obertura del procés: 
- Publicar la Resolució d’Inici i Aprovació de l’Expedient. 
- Publicar el plec de Prescripcions Tècniques . 
- Publicar el plec de Clàusules Administratives . 
- Publicar l’Anunci de Licitació . 

 

                         21 de maig de 2018 

 
Presentació de proposicions per part de les empreses licitadores. Les 
proposicions han de contenir la informació i la documentació requerida dividida en 
tres sobres : 
- Sobre A : Documentació general ( Declaració responsable de l’annex 1B). 
- Sobre B : Documentació tècnica  ( annex 4A) i documentació dels criteris basats 
en judicis de valors ( annex 4C). 
- Sobre C : Documentació sobre la oferta econòmica (annex 3) i sobre altres 
criteris de valoració automàtica (annex 4B). 

 

      Des de 22 de maig fins el 5 de juny de 2018 

Reunió de la mesa de contractació per l’obertura del sobre A i si escau del sobre 
B, i elaboració de l’Informe tècnic.                         8 de juny de 2018 
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PROCEDIMENT I DOCUMENTACIÓ DATES 
 
 
Obertura pública del sobre C i proposició de l’empresa adjudicatària. 
 

 

 
                               12 de juny de 2018 

Enviament d’un requeriment a l’empresa adjudicatària per a que aporti la 
documentació pertinent: 

- Declaració de compromís per escrit de la constitució de la garantia 
definitiva  per retenció en el preu de les factures. 

- Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’estat 
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat. 
- Certificat d’estar al corrent amb la Segurerat Social 
- Documentació relativa al sobre A quan s’hagi fet una declaració 

responsable:  
1. Documentació sobre la capacitat d’obrar de les empreses i 

personalitat jurídica. 
2. Acreditació de la representació i personalitat  jurídica del signants de 

les ofertes ( si escau) 
3. Classificació empresarial o solvència econòmica, financera i tècnica o 

professional. (Voluntari) 

 

 
Adjudicació del contracte: 
- Publicació de la Resolució d’adjudicació del contracte   
- Notificació a totes les empreses participants. 
- Publicació de la resolució al perfil del contractant.  
 

 

 
Signatura del contracte: 
- Signar el Contracte . 
- Publicació de la Formalització del contracte  al perfil del contractant. 
- Enviament d’una còpia del contracte als SSTT. 
 

 
 
                Del 25 de juny al 29 de juny de 2018 

*Negre: Documentació centre/  Vermell: Documentació empreses  
 
 


