ANUNCI
Aprovat per decret de la Presidència de data 22 de novembre de 2016 el plec
de clàusules administratives particulars que haurà de regir la licitació
corresponent a la contractació del servei de neteja del Teatre Fortuny de Reus i
les seves dependències annexes mitjançant procediment obert i no subjecte de
regulació harmonitzada, i caràcter ordinari, s’anuncia la convocatòria de la
licitació pública, de conformitat amb el que disposa l’article 142 del TRLCSP.
1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de la
informació:
a) Organisme: Consorci Teatre Fortuny de Reus
Domicili: Plaça Prim 4
Localitat i codi postal: Reus 43201
Telèfon: 977010657
Fax: 977338531
Correu electrònic: jmargalef@tfortuny.cat
Direcció d’internet del perfil del contractant: www.teatrefortuny.cat
2. Objecte del contracte
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tipus de contracte: Contracte de serveis
Descripció: Servei de neteja del Teatre Fortuny i les seves dependències
Divisió per lots: No
Lloc d’execució: Reus
Termini d’execució: 2 anys
Admissió de pròrroga: una possible pròrroga d’un any de durada

3. Tramitació, procediment i forma adjudicatària
a)
b)
c)
d)

Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert, subjecte a regulació no harmonitzada
Caràcter: Ordinari
Criteris d’adjudicació: segons els que consten al plec de clàusules
administratives particulars

4. Dades econòmiques
Valor estimat del contracte:
82.041,00 euros + IVA

Pressupost de licitació:
El pressupost de licitació (despesa màxima anual estimada del contracte) és
de 27.347,00 euros (sense incloure l’IVA)
Preus unitaris: Si
5. Garanties exigides:
a) Provisional: No s’exigeix
b) Definitiva: Correspon al 5% del preu d'adjudicació (IVA exclòs) de
conformitat amb l’article 95 del TRLCSP
6. Requisits específics del contractista
Els que s’indiquen al plec de clàusules
7. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de
la seva publicació al BOPT. Si l’últim dia de presentació de pliques
coincideix en festiu o dissabte, es traslladarà el termini al primer dia hàbil
següent:
b) Modalitat de presentació: Presencial o per correu
c) Lloc de presentació:
Dependència: Teatre Fortuny
Horari: de dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h
Domicili: Carrer Boule, s/n
Localitat i codi postal: 43201 Reus
8. Obertura de les ofertes:
a)
b)
c)
d)

Dependència: Teatre Fortuny
Entitat domicili: C/ Boule, s/n
Localitat: Reus (Tarragona)
Data i hora: La que s’indiqui expressament per l’òrgan de contractació en
el perfil del contractant.

Reus, 20 de gener de 2017
La secretària delegada

Soledad Pascual Díaz

