ANUNCI
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Manresa
b) Dependència que tramita l'expedient: Oficina de Suport Central de les
Àrees d’Economia, Governació i Serveis del Territori – Unitat de
Contractació.
c) Número d'expedient: SE 07/08.
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: Servei que consisteix en donar suport a actes
gestionats pel servei de manteniment d’edificis de l’Ajuntament de
manrsa, amés de l’execució d’un projecte d’inserció sociolaboral.
b) Divisió per lots i número: no procedeix.
c) Lloc d'execució: Manresa.
d) Termini d'execució: es comptarà des de l’endemà de la formalització del
contracte fins a 31 de desembre de 2009.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: procediment negociat amb publicitat.
4. Pressupost base de licitació. Import total: 90.000 euros, IVA no inclòs.
5. Garantia provisional: no és necessària.
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Manresa (Oficina de Suport Central de les Àrees
d’Economia, Governació i Serveis del Territori – Unitat de Contractació).
b) Domicili: plaça Major, 5 i 6 primer pis.
c) Localitat i codi postal: Manresa – 08241
d) Telèfon: 938782468
e) Telefax: 938782398
f) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a l'acabament del
termini de presentació de proposicions.
7. Requisits específics del contractista.
Solvència econòmica, financera i tècnica: podran acreditar-se d’acord amb el
que disposa la clàusula 13a del plec de clàusules administratives.

8. Criteris de valoració de les ofertes.
Les propostes seran valorades d’acord amb els següents criteris (establerts a la
clàusula 15a del plec de clàusules administratives), els quals tindran una
puntuació màxima total de 100 punts, a distribuir de la següent manera:
a)
b)
c)
d)

Projecte d’inserció sociolaboral
Oferta econòmica.
Altres serveis que pot oferir l’empresa.
Millores proposades pels licitadors.

50 punts
20 punts
20 punts
10 punts

9. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals, comptats a partir de l’endemà
del dia de publicació d’aquest anunci en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Manresa, de les 9 a les 14 hores, de dilluns a divendres,
excepte festius en el municipi. Si el termini de presentació de
proposicions acaba en dissabte, aquest quedarà prorrogat
automàticament fins el dia hàbil següent, de forma que els dissabtes no
podran presentar-se proposicions. (Clàusula 11a del plec de clàusules
administratives).
b) Documentació a presentar: La determinada per la clàusula 13a del plec
de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació: l'assenyalat a l'apartat 6 d'aquest anunci.
d) Admissibilitat de variants: no procedeix.
10. Pàgina web on hi ha publicat el Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Manresa, en el qual figuren les informacions relatives a la convocatòria i poden
obtenir-se els plecs.
http:/www.ajmanresa.cat (apartat del perfil del contractant).
Manresa, 30 de setembre de 2008
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