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Entitats, Societats i Altres Organismes

2013-08164-TE
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, SA

ANUNCI

Aprovat pel Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A., en data 9 
de juliol de 2013, l’expedient de contractació per adjudicar pel procediment obert amb publicitat el contracte de 
neteja de les instal·lacions que integren l’empresa, i acordada la iniciació del procediment d’adjudicació, per mitjà 
del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l’establert al Plec de Clàusules 
aprovat, l’extracte del qual és el següent:

1. Entitat adjudicadora:
a) Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A.
b) Obtenció de documentació i informació:

1. Dependència: Administració.
2. Adreça: C/ Pere Martell, 1 despatx 16
3. Localitat i codi postal: 43001 Tarragona
4. Telèfon: 977543244
5. Fax: 977551201
6. Adreça Perfi l del contractant: https://emtanemambtu.cat
7. Data límit d’obtenció de documentació: no es fi xa

c) Número d’expedient: 02/13.

2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Servei.
b) Descripció: contractació dels serveis de neteja de les instal·lacions que integren l’Empresa Municipal de 

Transports Públics de Tarragona, S.A.
c)  Lloc d’execució: Tarragona
d)  Termini d’execució: 2 anys
e)  Admissió de pròrroga: 1 any
f)  Establiment d’un acord marc: no

3. Tramitació: procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Subhasta electrònica: no
d) Criteris d’adjudicació: veure annex 1 del plec de clàusules administratives

4. Tipus de licitació (sense IVA): 64.333,33 €/any (sense IVA), amb 21 % d’IVA que suposa 13.509,99 € i fa un total 
de 77.843,33 €/ any.

5. Valor estimat del contracte: 193.000,00 € (IVA no inclòs), per 2 anys de contracte més un de pròrroga.

6. Pressupost base de licitació: 193.000,00 € Import total: 233.530,00 €

7. Garanties exigides:
- Provisional: no es demana.
- Defi nitiva (%): 5% de l’import d’adjudicació (sense IVA)

8. Requisits específi cs del contractista:
a) Classifi cació: no
b) Solvència econòmica i fi nancera, i solvència tècnica i professional: veure annex 1 del plec de clàusules 

administratives.
c) Altres requisits específi cs: veure l’annex 1 del plec de clàusules administratives.
d) Contractes reservats: no
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9. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: el termini de presentació d’ofertes fi nalitza el 23 d’agost de 2013 a les 14 h.
b) Modalitat de presentació: presencial
c) Lloc de presentació:
 Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A.
 C/ Pere Martell, 1 despatx 16
 43001 Tarragona
d) Admissió de variants: no
e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos a comptar des del següent al de 

l’obertura.

10. Obertura d’ofertes:
a) Descripció: obertura de la documentació avaluable 
b) Direcció: el lloc exacte es publicarà al perfi l del contractant.
c) Localitat i codi postal: Tarragona.
d) Data i hora: s’anunciarà al perfi l del contractant.

11. Despeses de publicitat: a càrrec de l’adjudicatari: Màxim: 1.000,00 €

12. Altres informacions: Recursos que procedeixen contra l’anunci: potestatiu (termini 1 mes) o contenciós 
administratiu (termini 2 mesos).

Tarragona, a 17 de juliol de 2013.
Mario Cortés Ayen. Director-gerent.
E.M.T. Tarragona, SA.
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