
 

Contractació 
Pública

Servei de neteja de l'institut Frederic Martí Carreras

Servei de neteja de l'institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell

48.441,72 € sense IVA 58.614,48 € IVA inclòs (21,00%)

01/01/21 - 31/12/21

Palafrugell

03/12/20 14:00 h

Termini d'execució: des de l'1 de gener de 2021 o des de la data de formalització del contracte si aquesta és posterior i 
fins el 31 de desembre de 2021.

96.883,44 € sense IVA

No

No

Sí

Es preveu fins a un màxim d'1 any de pròrroga: de l'1 de gener al 31 de desembre de 
2022.

Sí

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Informació complementària sobre la pròrroga:

Pròrroga:

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Termini d'execució:

Pressupost de licitació:

Descripció de la 
prestació:

 

Compra pública d'innovació:

Tramitació simplificada:

Procediment d'adjudicació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus de tramitació:

Codi d'expedient:

Unitat de contractació:

Òrgan de contractació: Departament d'Educació

Serveis Territorials del Departament d'Educació a Girona

17002545/01/2020

Ordinari

Serveis

Serveis de neteja d'edificis i serveis d'administració de béns arrels

Obert

Sí

No

Dades del contracte

Dades de l'anunci



No

No

No hi ha lots

 25.00 -  Oferta tècnicaPonderació: Criteri:

 75.00 -  Oferta econòmicaPonderació: Criteri:

No

90919300

No

Solvència econòmica i financera

Xifra anual de negoci

Solvència tècnica i professional

Treballs realitzats

Classificació

PDF

PDF

PDF

PDF

PDFAnunci de licitació.pdf

Resolució inici.pdf

Informe justificatiu.pdf

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

Grup: U
Subgrup: 1
Categoria: 1 o A
No s'exigeix classificació. No obstant això, es pot aportar la classificació empresarial que s'especifica en aquest apartat o l'equivalent, per substituir la documentació acreditativa de la 
solvència econòmica i financera, i tècnica o professional.

Descripció:
Mitjà de solvència:

Relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els tres últims anys, 
en què se n'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el 
destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una 
declaració de l'empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació. En aquesta relació ha de constar, com a mínim, un servei o treball 
efectuat de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte i per un import igual o superior a l'import de licitació.
Si es tracta d'empreses de nova creació (de menys de 5 anys), en comptes de la relació dels principals serveis efectuats, cal presentar el següent:
Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà per a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual cal adjuntar la documentació acreditativa.

Descripció:
Mitjà de solvència:

Declaració sobre el volum anual de negocis en l'àmbit de l'objecte del contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, en funció de la data de constitució o d'inici 
d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes. El volum de negocis mínim anual ha de ser per un import igual o superior a l'import de licitació (IVA exclòs).

Descripció:
Mitjà de solvència:

Garantia provisional:

Codi CPV:

S'accepten 
variants:

Criteris d'adjudicació:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Data de publicació: 18/11/20 08:08 h

Plecs

Documentació
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