
AJUNTAMENT DE SÓLLER
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia dinou d'agost de 2011, va aprovar l'expedient de  
contractació del servei de neteja d'edificis i instal·lacions municipals i el plec de clàusules que han de regir 
aquesta  contractació  mitjançant  procediment obert  reservat  a  Centres  Especials  d'Ocupació,  regulació 
harmonitzada, tramitació urgent i diversos criteris d'adjudicació.
D'acord amb l'article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes 
Balears, s'exposa el plec de clàusules administratives particulars al Butlletí oficial de les Illes Balears i al 
perfil del contractant per un termini de quaranta-set dies naturals a comptar des de la data de l'enviament 
de l'anunci a la Comissió Europea. En aquest termini podran presentar-se reclamacions, les quals seran 
resoltes  per  la  Junta  de  Govern  Local.  Si  dins  el  termini  esmentat  es  produeixen  reclamacions,  se 
suspendrà la licitació i també el termini de presentació de proposicions durant el temps que sigui necessari 
per resoldre-les. De no presentar-se reclamacions durant el termini d'exposició pública, s'entendrà aprovat  
el plec de clàusules administratives particulars, sense necessitat d'un acord exprés.
D'acord amb tot l'esmentat, s'anuncia la licitació i s'obre el termini per a la presentació d'ofertes.
1. Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l'obtenció de la informació
a) Organisme: Ajuntament de Sóller
b) Dependència que tramita l'expedient: Béns i Serveis
c) Obtenció de documentació i informació
Dependència: Béns i Serveis
Domicili: Ajuntament de Sóller. Plaça Constitució 1. 07100 Sóller
Telèfon:  971.63.84.68
Telefax: 971.63.84.70
Correu electrònic: imorell@a-soller.es
Direcció perfil del contractant: www.a-soller.es
Data límit d'obtenció de documentació: fins al darrer dia assenyalat per a la presentació d'ofertes.
d) Número d'expedient: 82/11 BiS

2. Objecte del contracte.
a). Descripció: serveis de neteja d'edificis i instal·lacions municipals

3. Tramitació procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert. Participació reservada a Centres Especials d'Ocupació
c) forma: diversos criteris d'adjudicació

4. Pressupost base de licitació:
Quatre-cents seixanta-vuit mil quatre-cents dotze euros amb vuitanta cèntims (468.412,80\) més setanta-
un mil quatre-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta cèntims (71.452,80\) en concepte d'I.V.A.

5. Requisits específics del contractista:
a. Classificació:

Grup U
Subgrup 1

Es podran admetre els documents que presentin els licitadors  com a prova de que s'està  tramitant  la 
classificació sempre i quan, en cas de resultar adjudicatari es trobi degudament classificat. En aquest cas,  
hauran d'acreditar-se per algun dels mitjans prevists a l'article 64 de la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de  
contractes del sector públic.
 

b. Documentació acreditativa de tractar-se d'un centre especial d'ocupació 

6. Garanties provisional i definitiva.
a). Garantia provisional: Per prendre part en aquesta contractació s'haurà d'acreditar la constitució d'una 
garantia provisional corresponent al 2% del preu base de la licitació.
b) Garantia definitiva: 5% import adjudicació
c) Forma: qualsevol de les previstes a l'article 84.1 de la Llei de contractes del sector públic.

7. Presentació d'ofertes.
a) Data límit de presentació: fins al 47dia natural comptat a partir de l'endemà de l'enviament de l'anunci a 
la Comissió Europea. Si el darrer dia fos inhàbil, el termini finalitzara la mateixa hora del primer dia hàbil 
següent.
b) Documentació a presentar: l'establerta al plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Ajuntament de Sóller. Registre General
Domicili: Plaça Constitució, 1
Localitat: 07100 Sóller (Illes Balears)



8. Obertura d'ofertes.
a) Entitat: Ajuntament de Sóller
b) Data limit: s'avisarà del dia i hora d'obertura de les ofertes mitjançant el perfil del contractant.

9. Despeses de publicitat. A càrrec de l'adjudicatari.

10. Data d'enviament de l'anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 19 d'agost de 2011.
Sóller, 19 d'agost de 2011


