Dimarts, 9 de febrer de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Tordera
ANUNCI de licitació del contracte del servei del casal d'estiu per a infants i el campus en anglès per a joves, 2016 i 2017
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Tordera, en sessió ordinària de data 28 de gener de 2016, va aprovar
l'expedient de contractació del servei municipal del casal d'estiu per a infants i el campus en anglès per a joves, 2016 i
2017 –comprensiu, entre d'altres, del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Així mateix, en la mateixa sessió es va disposar l'obertura del procediment de licitació del present contracte en els
termes següents:
1. Entitat adjudicadora:
a) Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.
b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Contractació.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Ajuntament de Tordera.
2) Domicili: Plaça Església, 2.
3) Localitat i codi postal: Tordera, 08490.
4) Telèfon: 937643717.
5) Telefax: 937643853.
6) Correu electrònic: contractacio@tordera.cat.
7) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Ajuntament_de_Tordera.
8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: La mateixa que per a la presentació de proposicions.
d) Número d'expedient: 2015 / 3610.
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Serveis.
b) Descripció: Consistent en el servei municipal del casal d'estiu per a infants i el campus en anglès per a joves, 2016 i
2017.
c) Divisió per lots i número de lots: 1.
d) Lloc d'execució: Casal de Joves, al carrer Pujades, 9, 08490 Tordera.
e) Termini d'execució: 2 anys, temporades 2016 i 2017.
f) Admissió de pròrroga: Sí, fins a 2 any més.
g) CPV: 92331210-5 - Serveis d'animació per a infants.

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Criteris d'adjudicació: Atenent a varis criteris de valoració, sobre un màxim de 100 punts.
Criteris
1.- Proposició econòmica
2.- Millores del servei
3.- Projecte educatiu
4.- Projecte de gestió de recursos humans

Tipus de criteri
Objectiu
Objectiu
Subjectiu
Subjectiu

Puntuació
Fins a 30 punts
Fins a 30 punts
Fins a 30 punts
Fins a 10 punts

Les empreses licitadores que no superin el llindar mínim de puntuació de 20 punts dels criteris subjectius quedaran
excloses de la licitació i no es procedirà a l'obertura dels criteris objectius.
4. Valor estimat del contracte:
Import del valor estimat del contracte: 246.893,44 EUR.
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3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
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5. Pressupost base de licitació:
a) Import net (referit a 2 anualitats): 72.696,52 EUR.
b) Import total (referit a 2 anualitats): 79.966,18 EUR (Inclòs 10 % d'IVA).
6. Garanties exigides:
a) Garantia provisional: No.
b) Garantia definitiva: 5 per cent de l'import net adjudicat.
7. Requisits específics del contractista:
a) Podran participar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i
plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que preveu l'article 54 del TRLCSP i que no incorrin en cap de les prohibicions
de contractar recollides als articles 60 i 61 del TRLCSP.
b) Classificació empresarial: No obligatòria, si bé, és un mitjà d'acreditació: Grup U; Subgrup 5; Categoria 1.
c) Els licitadors han d'acreditar la solvència econòmica i financera, pels mitjans següents (tots):
c.1). Volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereix el contracte, per import igual o superior als 60.000 EUR/anuals
(impostos inclosos). Caldrà acreditar els 3 últims exercicis fiscals conclosos.
c.2) Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals per import igual o superior a
300.000 EUR.
d) Els licitadors han d'acreditar la solvència tècnica o professional, pels mitjans següents (tots):
d.1) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims 5 anys que inclogui import, dates i el destinatari,
públic o privat. Caldrà acreditar un mínim de 3 serveis prestats equivalents al present contracte, per import igual o
superior, cadascun d'ells, als 25.000 EUR/anuals, IVA exclòs.
d.2) Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de l'empresa i, en particular, del
personal responsable de l'execució del contracte. Caldrà acreditar un mínim 1 persona amb titulació adient al contracte.
d.3) Indicació de la part del contracte que l'empresari té eventualment el propòsit de subcontractar.
e) Els licitadors han de presentar les seves proposicions en tres sobres (1, 2 i 3) tancats, identificats i signats pel propi
licitador o pel representant de l'empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó social, respectivament, amb la
documentació que s'especifica en el PCAP. Els sobres han de precisar la licitació a què concorren, s'ha d'incloure un
índex amb el seu contingut i presentar dins el termini i lloc que s'estableix en el punt 8 d'aquest anunci.

a) Data límit de presentació: En el termini de 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci
de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
b) Modalitat de presentació: Presencial al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Tordera o per Correu
administratiu certificat i urgent, d'acord amb el procediment establert a l'article 38.4.c) de la Llei 30/1992. En aquest cas,
l'empresari haurà de justificar la data i hora (abans de les 14:00 h) d'imposició de l'enviament a l'oficina de Correus i, el
mateix dia, anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax (937643853), telegrama o
correu electrònic (contractacio@tordera.cat), tot adjuntant còpia de la instància de presentació (model Annex 1)
segellada pel funcionari de correus. Transcorreguts 10 dies naturals des de la data esmentada sense haver rebut la
documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
c) Lloc de presentació:
c.1) Dependència: Ajuntament de Tordera (OAC), de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 14.00 h.
c.2) Domicili: Plaça Església, 2.
c.3) Localitat i codi postal: Tordera, 08490.
c.4) Correu electrònic: contractacio@tordera.cat.
9. Obertura de la documentació i proposicions:
a) Descripció: Obertura dels sobres en 3 fases:
a.1) Obertura sobre núm. 1 (Documentació administrativa). La Mesa de Contractació es reunirà en sessió privada.
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8. Presentació de la documentació i proposicions:
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a.2) Obertura sobre núm. 2 (Documentació relativa a criteris que depenen d'un judici de valor). La Mesa de Contractació
es reunirà en acte públic. Les empreses licitadores que no superin el llindar mínim de puntuació de 20 punts del Sobre
núm. 2 quedaran excloses de la licitació i no es procedirà a l'obertura del Sobre núm. 3.
a.3) Obertura sobre núm. 3 (Documentació relativa a criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules).
La Mesa de Contractació es reunirà en acte públic.
b) Domicili: carrer Sant Ramon, 42.
c) Localitat i codi postal: Tordera, 08490.
d) Data:
d.1) Sobre núm. 1. Dins el termini màxim de 10 dies naturals, un cop finalitzat el termini de presentació de pliques.
d.2) Sobre núm. 2. Dins el termini màxim de 7 dies hàbils, un cop celebrat l'acta anterior.
d.3) Sobre núm. 3. Dins el termini màxim de 7 dies hàbils, un cop celebrat l'acta anterior.
10. Despeses d'anuncis:
Les despeses de les publicacions de la licitació seran a càrrec de l'adjudicatari del contracte d'acord amb taxes oficials.
11. Condicions especials d'execució:
Les condicions especials d'execució estan definides a la Clàusula 45a. del PCAP.
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Tordera, 29 de gener de 2016
Ho disposa, el primer tinent d'alcalde, per delegació (DA 2015/580), Josep Llorens Muñoz
Davant meu, el secretari accidental (DGAL 19/11/2014), Josep Martori Jubany

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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