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ANUNCI DE LICITACIÓ 

 
 
1. Entitat adjudicadora. 
 

a) Organisme: Manresana d’Equipaments Escènics, SL 
b) Dependència que tramita l’expedient: Consell d’Administració  
c) Número d'expedient: PO/01/2017 

 
2. Objecte del contracte. 
 

a) Descripció de l'objecte: Servei de neteja de les dependències gestionades per 
Manresana d’Equipaments Escènics 

b) Codi CPV: 90911200-8 
c) Divisió per lots i nombre: no és procedent 
d) Lloc d'execució: Manresa  
e) Termini d'execució: Un any des de la formalització del contracte  
 

3. Tramitació i procediment d’adjudicació: 
 

a) Tramitació: ordinària 
b) Procediment: Obert 

 
4. Pressupost base de licitació: 91.600,00 € euros (IVA no inclòs) 
 
5. Obtenció de documentació i informació: 
 

a) Entitat: Manresana d’Equipaments Escènics, SL 
b) Domicili: Passeig Pere III, 35 
c) Localitat i codi postal: Manresa – 08240 
d) Telèfon: 938753402 
e) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a l'acabament del termini 

de presentació de proposicions. 
 
6. Requisits específics del contractista: 
 
La solvència tècnica, econòmica i financera podrà acreditar-se d’acord amb el que 
disposa la clàusula 20a del Plec de Clàusules Particulars. 
 
7. Presentació de les ofertes: 
 

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a partir de la data de publicació 
d’aquest anunci, si el termini de presentació de proposicions acaba en no hàbil, 
aquest quedarà prorrogat automàticament fins al dia hàbil següent 

b) Documentació que cal presentar: La continguda a la clàusula 9a del plec de 
clàusules Particulars 

c) Lloc de Presentació: La indicada a l’apartat 5 del present anunci 
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: fins a 

la formalització del contracte amb el licitador que resulti adjudicatari  
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e) Admissió de variants: No procedeix 
 
9.Garantia provisional: No procedeix, 
 
10.Criteris d’adjudicació 
 
1.- Criteris subjectes a un judici de valor.                                                Fins a 20 punts. 
 
Es tindrà en consideració la memòria tècnica presentada al sobre número 2, en concordança el que es 
preveu en aquests plecs de clàusules administratives i, en especial, al plec de prescripcions tècniques. 
 
2.- Criteris ponderables automàticament                                                 Fins a 80 punts. 
 
Oferta econòmica.  
 
 
11. Pàgina web on es pot obtenir la documentació: http://www.kursaal.cat .   
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kursaal.cat/corporatiu/perfil-del-contractant

