Unitat Administrativa
Referència: JSB

Anunci de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, sobre licitació del servei de recollida integral i
transport de residus de Cabrera de Mar i servei de recollida selectiva i transport de Cabrils.
El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del 23 de febrer de 2015 va aprovar els Plecs
de clàusules administratives i tècniques particulars, l’expedient de contractació, pel
procediment obert, amb més d’un criteri d’adjudicació i tramitació ordinària, així com la
convocatòria de licitació pública per a l’adjudicació del servei de recollida integral i transport
de residus de Cabrera de Mar i servei de recollida selectiva i transport de Cabrils, mitjançant
la publicació dels anuncis corresponents en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí
Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en el Tauler d’anuncis de la Corporació, a la web municipal i al Perfil del
Contractant de l’Ajuntament.
1.- Entitat adjudicatària:
a) Organisme: AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Exp.: 2014/1051
2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Servei de recollida integral i transport de residus de Cabrera de
Mar, que inclou: selectiva, orgànica, fracció resta i fracció verda i Servei de recollida
selectiva i transport de Cabrils
b) Lloc d’execució: Terme municipal de Cabrera de Mar i terme municipal de Cabrils
c) Durada del contracte: 4 anys amb possibilitat d’una pròrroga per 2 anys més
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Pluralitat de criteris
4.- Pressupost base de licitació:
1.748.696,04 € pels 4 anys de durada del contracte, sense IVA. Import IVA 176.602,56 €
5.- Valor estimat del contracte:
2.623.044,06 euros, que inclou la durada del contracte i l’eventual pròrroga, sense IVA.
6.- Garanties: 5 % de l’import de l’adjudicació, sense IVA
7.- Obtenció de documentació i informació:
a)
b)
c)
d)
e)

Entitat: AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR
Domicili: Pl. Ajuntament, 5
Localitat i codi postal: CABRERA DE MAR 08349
Telèfon: 93 759 00 91
Fax: 93 750 02 84
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f) Pàgina web on figuren les informacions referents a la convocatòria i on es poden obtenir
els Plecs: www.cabrerademar.cat. Perfil del Contractant
8.- Requisits específics del contractista:
La solvència econòmica i financera i tècnica o professional s’acreditarà segons l’indicat en
els punts 6.1 i 6.2, respectivament, de l’apartat 1.11) del Plec de clàusules administratives
particulars
9.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 20-04-2015, fins les 14:30 hores
b) Documentació a presentar: La que es detalla a la clàusula 1.11) del Plec de clàusules
administratives particulars
c) Lloc de presentació: El que s’indica en el punt 7 anterior. Horari del Registre Municipal: De
8:30 a 14:30 hores, de dilluns a divendres
10.- Obertura de les ofertes:
L’obertura del sobre número 2 es farà a l’Ajuntament, a les 13:00 hores del dia 27-04-2015 i
l’obertura del sobre número 3 es farà a l’Ajuntament, a les 13:00 hores, prèvia convocatòria
als licitadors amb 3 dies d’antelació
11.- Criteris d’adjudicació:
Els que s’indiquen a la clàusula 1.13 del Plec de clàusules administratives particulars
12.- Admissió de variants: No s’admeten variants
13.- Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 26-02-2015
Cabrera de Mar, 26 de febrer de 2015

Jordi Mir Boix
Alcalde de Cabrera de Mar

