
 

ANUNCI

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de 10 de març de 2017 va aprovar 
l'expedient  de  contractació  del  contracte  de  serveis  de  manteniment  normatiu, 
correctiu  i  preventiu  dels aparells elevadors,  muntacàrregues i  escales mecàniques 
instal·lats als equipaments municipals i a la via pública del municipi de Badia del Vallès 
mitjançant procediment obert, diversos criteris d'adjudicació. Igualment, aquest òrgan 
va aprovar el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars 
que ha de regir la contractació, el qual s'exposa al públic durant el termini de quinze 
dies, comptats des del següent a la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de 
la  Província,  a  l'efecte  de  possibles  reclamacions,  i  va  convocar  la  licitació  que 
simultàniament s’anuncia:

1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:

a) Organisme: Ajuntament de Badia del Vallès
b) Dependència que tramita l'expedient: Àrea del Territori/Secretaria general
c) Obtenció de documentació i informació:

1. Dependència: Àrea  de Territori
2. Domicili: Av. Burgos, s/n
3. Localitat i Codi Postal: Badia del Vallès 08214
4. Telèfon: 937182216
5. Telefax: 937182042
6. Correu electrònic: urb.enginyer@badiadelvalles.net 
7. Adreça d'internet del Perfil de Contractant:
https://www.badiadelvalles.cat/seccio.php?id=34
8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: 15 dies naturals a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci

d) Número d'expedient: 2730/2016

2. Objecte del Contracte:

a) Tipus: Contracte administratiu de serveis
b)  Descripció:  Prestació  dels  serveis  de  manteniment  normatiu,  correctiu  i 
preventiu  dels  aparells  elevadors,  muntacàrregues  i  escales  mecàniques 
instal·lats als equipaments municipals i a la via pública del municipi de Badia 
del Vallès.
c) Divisió per lots i número de lots: 

LOT 1: aparells elevadors i muntacàrregues
LOT 2: escales mecàniques

d)  Lloc  d'execució:  equipaments  municipals  i  via  pública  (annex  4  del  Plec 
regulador)

1) Domicilis: (annex 4)
2) Localitat i codi postal: Badia del Vallès (08214)

e) Termini d'execució: Dos anys per ambdós LOTS
f) Admissió de pròrroga: Sí, per mutu acord de les parts, fins a un màxim de 
quatre anys de vigència
g) CPV: 

LOT 1: 50750000-7, serveis de manteniment ascensor
LOT  2:  50740000-4,  serveis  de  reparació  i  manteniment  d'escales 
mecàniques
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3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: procediment obert, diversos criteris d'adjudicació
c)  Criteris  d'adjudicació:  Varis  criteris  quantificables  de  forma  automàtica, 
recollits per a cada LOT a la clàusula 8a, en relació a la 32 i 34 del Plec de 
Condicions

4. Valor estimat del contracte:

LOT 1: 92.160 euros 
LOT 2: 75.840 € euros

5. Pressupost base de licitació:

LOT 1:   19.200 euros,  corresponents a 15.600 euros,  pels serveis ordinaris 
(part fixa); i 3.600 euros  pels serveis extraordinaris (part variable)

LOT 2:  15.800 euros,  corresponents a 12.600 euros, pels serveis ordinaris 
(part fixa); i 3.200 euros  pels serveis extraordinaris (part variable)

Aquests pressupostos nets són millorables a la baixa, i constitueixen la xifra màxima 
per sobre de la qual es desestimarien les ofertes dels licitadors. A tots ells els serà 
d'aplicació el tipus general de l'Impost sobre el Valor Afegit del 21 per cent

6. Garanties exigides:

Definitiva: 5 per cent del preu d'adjudicació

7. Requisits específics del contractista:

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional, segons allò disposat 
a la  clàusula sisena del Plec de condicions

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: Fins a les 14:30 hores del quinzè dia natural a 
comptar des de l’endemà d’aquesta publicació
b) Modalitat de presentació Presencial o correu certificat
c) Lloc de presentació: 

1. Dependència Registre General de l'Oficina d'Atenció Ciutadana
2. Domicili Av. Burgos, s/n
3. Localitat i codi postal Badia del Vallès (08214)

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir a la seva oferta:  
Dos mesos

9. Obertura d'ofertes:

a)  Descripció:  Acte  intern  de  qualificació  de  la  documentació  administrativa 
«sobres  A»  i,  si  s’escau,  sessió  pública  d’obertura  de  les  proposicions 
econòmiques i documentació qualificables de forma automàtica «sobres B»
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b) Lloc: Sala de Plens municipal
c) Adreça: Av. Burgos, s/n
d) Localitat i codi postal: Badia del Vallès (08214)
e) Data i hora: L’acte intern («sobres A») es realitzarà a les 12 hores del sisè 
dia hàbil a comptar des de l’endemà de finalització del termini de presentació 
d’ofertes. L’acte públic («sobres B») es realitzarà, si s’escau, a les 13 hores 
d’aquest mateix dia

10. Despeses de Publicitat:

Màxim 1.500 €

Badia del Vallès, document signat electrònicament

L’alcaldessa,
Eva María Menor Cantador.
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