
ANUNCI
Adjudicació definitiva del contracte del servei de neteja d’edificis 

municipals 

D’ acord amb el que estableix l’ article 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de 
2007,  de  contractes  del  sector  públic,  es  fa  públic  l’  adjudicació  definitiva  del 
contracte de serveis que es relaciona a continuació:

1.- Entitat adjudicadora: Ajuntament de Celrà
 Crta. de Juià, núm. 48
 17460 Celrà
 Telf: 972 49 20 01
 Fax: 972 49 27 88
 Número expedient Secretaria: 241/2008

2.- Objecte: a) descripció: contracte del servei de neteja dels edificis municipals
              b) divisió per lots i números: 2 lots.
              c) lloc d’ execució: municipi de Celrà.

         d) Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 24 novembre de 2008
   Diaris oficials i data de publicació de l’anunci de licitació: DOGC 
número 5275, de 10 de desembre de 2008, BOP de Girona número 
240, de data 15 de desembre de 2008, al BOE número 32, de data 16 
de desembre de 2008.

3.- Tramitació, procediment i forma d’ adjudicació:
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Forma:  Adjudicació  del  contracte  segons  els  criteris  que  es  fixen  a  la 
clàusula cinquena del plec de clàusules administratives particulars. 

4.- Pressupost base de licitació: LOT 1: 65.134,62 Euros anuals, IVA exclòs
       LOT 2: 54.528,93 Euros anuals, IVA exclòs

5.- Adjudicació provisional:

Data: 16 de febrer de 2009 (decret d’alcaldia número 71/209)
          Contractistes i imports d’adjudicació: LOT 1 a l’empresa ANT FACILITIES SL, 

per un import de  62.789,77 € IVA  exclòs (72.836,13 € IVA inclòs).
           LOT 2 a l’empresa CLECE SA, per un import de 54.195,78 € IVA exclòs 

(62.867,10 € IVA inclòs).
Nacionalitat: espanyola

6.- Adjudicació definitiva:

Data: 18 de març de 2009 (decret d’alcaldia número 127/2009)
Contractistes i imports d’ajudicació: LOT 1 a l’empresa ANT FACILITIES SL, 
per un import de  62.789,77 € IVA  exclòs (72.836,13 € IVA inclòs).

           LOT 2 a l’empresa CLECE SA, per un import de 54.195,78 € IVA exclòs 
(62.867,10 € IVA inclòs).
Nacionalitat: espanyola

Celrà, 1 d’abril de 2009

L’ Alcalde
FRANCESC CAMPS I SAGUÉ
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