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Anunci pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis. 
Exp.08053352/2019/01 
 
 
1. Entitat adjudicadora 
 
a) Organisme: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
b) Núm. d’identificació: Q5856429-E 
c) Dependència que tramita l'expedient: Institut Montbui, Santa Margarida de Montbui 
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública  
e) Principal activitat del poder adjudicador: Prestació de serveis educatius públics i d’interès 

general.  
f) Central de compres / contractació conjunta: No escau. 
g) Número d'expedient: 1/2019 

 
 

2. Obtenció de la documentació i informació 
 
a) Entitat: Institut Montbui 
b) Domicili: c/ de la Mercè, 9 
c) Localitat i codi postal: Santa Margarida de Montbui, 08710 
d) Codi NUTS: ES511 
e) Telèfon: 938056059 
f) Adreça electrònica: secretaria@montbui.org 
g) Adreça d’Internet del perfil del contractant: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?department=15000&
reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=202184&ambit=1&  

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Durant tot el període de presentació de 
proposicions. 
 
 

3. Objecte del contracte 
 
a) Descripció: Licitació de neteja 
b) Admissió de pròrroga: No 
c) Divisió en lots i nombre de lots/unitats: No 
d) Lloc d’execució: Santa Margarida de Montbui 
e) Termini d’execució: 01/09/2019 al 31/08/2021 
f) Establiment d’un acord marc, si escau: No 
g) Codi CPV: 90919300-5 Neteja  
 
h) Codi NUTS: ES511 
 
 
4. Tramitació i procediment 
 
a) Tipus d’expedient: Serveis 
b) Tramitació: Ordinària 
c) Procediment: Obert simplificat  
d) S’aplica un acord marc: No 
e) S’aplica una subhasta electrònica: No 

R/N: Y0373/G2023 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?department=15000&reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=202184&ambit=1&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?department=15000&reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=202184&ambit=1&
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5. Pressupost de licitació 
 
Valor estimat del contracte: 66.251,02euros, sense IVA 
Import total, IVA exclòs: 66.251,02 euros 
Import total IVA inclòs: 80.163,84 euros 
IVA suportat: 21 % 
 
 
6. Admissió de variants  
 
No 
 
 
7. Garanties exigides 
 
a) Provisional: No 
b) Definitiva: No 
 
 
8. Requisits específics del/de la contractista 
 
a) Classificació: D'acord amb l’apartat F.2 del quadre de característiques del plec de 
clàusules administratives particulars. 
b) Solvència: D'acord amb l’apartat F.1 del quadre de característiques del plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
 
9. Criteris d’adjudicació 
 
Els criteris d'adjudicació i la ponderació d’aquests es detallen a l’apartat I del quadre de 
característiques del plec de clàusules administratives particulars. 
 
 
10. Condicions particulars per a l’execució del contracte 
 
D’acord amb l’apartat M del quadre de característiques del plec de clàusules administratives 
particulars. 
 
 
11. Presentació de les ofertes 
a) Data límit de presentació: La indicada a la Plataforma de serveis de contractació pública 
de la Generalitat de Catalunya. 
b) Documentació que cal presentar: La que s’especifica a l’apartat G del quadre de 
característiques del plec de clàusules administratives particulars. 
c) Presentació d’ofertes: Presencial 
d) S’accepta la facturació electrònica: Sí 
e) S’utilitza el pagament electrònic: Sí 
f) Procediment desenvolupat en fases successives: No. 
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12. Llengües per redactar ofertes o sol·licituds 
 
Català i castellà. 
 
13. Recursos 
 
- Recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de 
la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
- Recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan 

que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, 
segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques o qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. 

 
 
14. Indiqueu si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb 
fons de la Unió Europea 
 
No 
 
 
 


