
ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis de neteja  (exp. 1/2019  – 
Institut Salvador Espriu.

1. Entitat adjudicadora:
a) Òrgan de Contractació: 

Direcció de l’Institut Salvador Espriu
Plaça Glòries Catalanes, 20 08018 Barcelona
NIF: S0800001J
Web: www.insespriu.cat  

b) Dependència que tramita l’expedient: Institut Salvador Espriu.
c) Número de l’expedient: 1/2019

2. Objecte del contracte:
a) Servei de neteja de l’Institut Salvador Espriu.
b) Lloc d’execució: Municipi de Barcelona
c) Termini d’execució:  el contracte s’iniciarà el 1/09/2019 i finalitzarà el 31/08/2020.
Possibilitat de pròrroga per dos anys mes.      

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Regulació:  no harmonitzada

4. Pressupost:
a) Import unitari preu hora netejadora: 15,68 € abans d’IVA
b) Import unitari preu hora especialista: 15,80 € abans d’IVA

c) Pressupost de licitació: 61.364,16 € abans d’IVA (74.250,63 € IVA inclòs).
d) Valor estimat del contracte: 184.092,48 €  abans d’IVA

5. Garanties:
 Definitiva: 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs 

6. Consulta i obtenció dels plecs de la licitació: al web de l’Escola         

7. Requisits específics del contractista:
Els que exigeix el plec de clàusules administratives particulars i els que especifica el plec
de prescripcions tècniques.

8. Criteris de valoració:
Els  criteris  d’adjudicació  es  troben  detallats  a  l’annex  4A i  4B  del  plec  de  clàusules
administratives particulars

9. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació  : 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació

del present anunci. Hora límit de presentació: 14:00 hores
b) Documentació  a  presentar:  la  que  exigeix  el  plec  de  clàusules  administratives

particulars del contracte
c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Secretaria de l’Institut Salvador Espriu.

Pl. Urquinaona, 6
08010 Barcelona
Telèfon: 93 551 10 00
www.edubcn.cat



2. Domicili: Plaça Glòries Catalanes, 20
3. Localitat: Barcelona, 08018

10. Obertura de proposicions:
a) Entitat: Institut Salvador Espriu
b) Domicili: Plaça Glòries Catalanes, 20
c) Localitat: Barcelona, 08018
d) Data: es comunicarà oportunament

11. Despeses de l'anunci:
L'import del present anunci seran com a màxim de 500 €.

Barcelona, 30 de maig de 2019

David Pagès Cebrián
Director

Pl. Urquinaona, 6
08010 Barcelona
Telèfon: 93 551 10 00
www.edubcn.cat


