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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
SÍNDIC DE GREUGES
ANUNCI de licitació d'un contracte de serveis (exp. 2017/1-0).
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Síndic de Greuges de Catalunya
b) Núm. d'expedient: 2017/01-O

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: prestació dels serveis de neteja de la seu del Síndic de Greuges de Catalunya
b) Termini d'execució: des del 15 de gener de 2017 fins al 14 de gener de 2018
c) Admissió de pròrroga: sí

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
a) Tramitació: ordinària i anticipada
b) Procediment: obert
c) Forma d'adjudicació: diversos criteris d'adjudicació

4. Pressupost base de licitació: 121.000 euros ( 100.000 euros base, més 21.000 euros d'IVA)

5. Valor estimat del contracte: 200.000 euros, IVA exclòs.

6. Garanties
a) Provisional: no es requereix
b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació (IVA exclòs)

7. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Síndic de Greuges de Catalunya
b) Domicili: passeig de Lluís Companys, 7, 08003, Barcelona
c) Telèfon: 933 018 075
d) Fax: 933 013 187
e) Adreça web: http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=293

8. Requisits específics del contractista
Acreditació de la solvència econòmica i financera, i tècnica o professional: s'ha d'acreditar d'acord amb el que
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especifica l'apartat 13 del plec de clàusules administratives particulars i tècniques.

9. Presentació d'ofertes
a) Data límit de presentació: fins a les 14 hores del quinzè dia natural comptat a partir de l'endemà de la
publicació d'aquest anunci en el DOGC. Si el termini finalitza en dissabte o festiu, es considera prorrogat fins al
dia hàbil següent.
b) Documentació que cal presentar: en tres sobres (1, 2 i 3), tal com especifica l'apartat 16 del plec de
clàusules administratives particulars i tècniques.
c) Lloc de presentació: les proposicions s'han de lliurar al Registre General del Síndic de Greuges de Catalunya,
passeig de Lluís Companys, 7, 08003, Barcelona.
Horari de registre: de dilluns a divendres (llevat dels dies festius), de 8.30 a 19 hores.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos des de l'obertura de les
proposicions.
e) Admissió de variants: en aquest procediment d'adjudicació no s'admeten variants o alternatives dels
licitadors en relació amb les condicions o els termes d'execució de l'objecte del contracte.

10. Criteris d'adjudicació
D'acord amb el que estableix l'apartat 10 del plec de clàusules administratives particulars i tècniques, els
criteris que es valoraran són els següents, sobre una puntuació de 100:
a) Criteris d'avaluació automàtica: fins a 70 punts
b) Criteris dependents d'un judici de valor: fins a 30 punts

11. Obertura del sobre 2
L'acte públic d'obertura tindrà lloc el dia 1 de desembre de 2016, a les 11 hores, a la seu del Síndic de Greuges
de Catalunya (passeig de Lluís Companys, 7, 08003, Barcelona).

12. Despeses de l'anunci: són a càrrec de l'adjudicatari.

13. Els plecs i tota la documentació d'aquesta licitació estaran disponibles a la seu del Síndic de Greuges de
Catalunya, passeig de Lluís Companys, 7, 08003, Barcelona, en horari de 8.30 a 19 hores, i a l'adreça web
http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=293

Barcelona,18 d'octubre de 2016

Rafael Ribó
Síndic de greuges

(16.294.042)
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