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Dijous, 24 de juliol de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Parets del Vallès

ANUNCI

En virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de data 16 de juliol de 2014, es convoca licitació mitjançant  
procediment obert, d’acord amb el següent detall:

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament de Parets del Vallès.
b) Dependència que tramita l’expedient: Contractació.

2. Objecte del contracte:

Descripció de l’objecte:  Contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de calefacció, climatització, gas, 
energia solar i prevenció de la legionel·losi a les instal·lacions d’aigua calenta sanitària de les dependències municipals 
de Parets del Vallès i també de la piscina municipal de l'Ajuntament de Parets del Vallès.

3. Duració del contracte:

Dos anys, amb la possibilitat d’una pròrroga d’un any.

4. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació: els que s’assenyalen a la clàusula 13a. del plec de clàusules administratives particulars.

5. Pressupost base de la licitació:

52.062,02 EUR anuals, IVA exclòs.

6. Valor estimat del contracte:

187.423,27 EUR, IVA exclòs.

7. Garanties:

a) Provisional: Es dispensa de la seva aportació.
b) Definitiva: L’import de la garantia definitiva, serà el 5% de l’import de l’adjudicació.

8. Obtenció de documentació i informació:

a) Obtenció de Documentació: Departament de Contractació de l’Ajuntament de Parets del Vallès, c/ Major 2-4, 08150 
Parets del Vallès i a la web http://www.parets.cat/ (Ajuntament – Perfil del Contractant).
b) Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins al darrer dia de la presentació de les ofertes.

9. Requisits específics del contractista:

Els que s’indiquen en el Plec de clàusules administratives particulars i en el Plec de clàusules tècniques.

10. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació:  El  termini  per a la presentació d’ofertes serà de 15 dies naturals comptadors des de 
l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, de 9:00 a 14:00h. 
de dilluns a divendres, de 16:00 a 19:00h. els dijous i de 9:00 a 13:00h. els dissabtes. C
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Dijous, 24 de juliol de 2014

b)  Documentació  a  presentar:  la  documentació  per  prendre  part  en  la  licitació  es  presentarà  en  tres  sobres,  de 
conformitat amb el que s’estipula al Plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Parets del Vallès, carrer Major 2-4, 08150 Parets del Vallès.

11. Classificació que es requereix:

No es requereix classificació.

12. Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament de Parets del Vallès.
b) Domicili: c/ Major 2-4, 08150 Parets del Vallès.
c) Data obertura pliques: La data d’obertura del sobres núm. 2 i sobre núm. 3, és notificarà als licitadors mitjançant 
correu electrònic.

13. Altres informacions:

Les despeses de les publicacions aniran a càrrec de l’adjudicatari.
Visita de les instal·lacions: Del 5 al 7 d’agost, es podrà visitar les instal·lacions demanant cita prèvia amb els serveis 
tècnics municipals.

Parets del Vallès, 17 de juliol de 2014
L’alcalde, Sergi Mingote Moreno

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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