Dilluns, 6 de juny de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Calella
ANUNCI
En virtut de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Calella de data 3 de maig de 2016 s'anuncia
el procediment obert amb més d'un criteri, d'acord amb el detall següent:
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Calella.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Ajuntament de Calella.
2. Domicili: Plaça Constitució, 9.
3. Localitat i codi postal: Calella 08370.
4. Telèfon: 93 766 3146.
5. Telefax: 93 766 0576.
6. Correu electrònic: aj035.secretaria@calella.cat.
7. Direcció de Internet del perfil del contractant: www.calella.cat (perfil del contractant).
8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: de dilluns a divendres laborables, de 8 a 14,30 hores i fins el dia
21 de juny de 2016.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus: Servei.
b) Descripció de l'objecte: Prestació del servei de menjador mitjançant càtering, als infants de l'escola bressol municipal
"El Carrilet".
c) Divisió per lots i núm.: No.
d) Lloc d'execució: Escola bressol, carrer Sant Jaume 341 Calella.
e) Termini d'execució: 2 anys.
f) Admissió de pròrroga: Si.
g) Establiment d'un acord marc: No.
h) Sistema dinàmic d'adquisició: No.
i) CPV: 55523100-3 Serveis de menjar per a escoles.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert amb més d'un criteri de valoració.
c) Subhasta electrònica: No.
d) Criteris d'adjudicació:
CVE-Núm. de registre: 022016009078

• Projecte educatiu: fins a 10 punts.
• Propostes de millora: fins a 30 punts.
• Oferta econòmica: fins a 50 punts.
4. Pressupost base de licitació.
Import: 63.858,56 EUR (IVA inclòs).
Import anual: 31.929,28 EUR (IVA inclòs).
5. Garanties.
Provisional: No s'exigeix.
Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.
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6. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: La presentació de les ofertes es podrà efectuar de dilluns a divendres laborables de 8 a
14,30 hores del matí, fins el dia 21 de juny de 2016. Les proposicions enviades per correu, s'hauran de lliurar a l'oficina
de correu abans de les 12 hores de l'últim dia de presentació, i es comunicarà el mateix dia del seu enviament
mitjançant tèlex, telegrama o fax al Servei de Secretària.
b) Modalitat de presentació: Vegeu la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament de Calella, plaça de l'Ajuntament 9. Calella 08370.
d) Nombre previst d'empreses que es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit): No procedeix.
e) Admissió de variants: No.
f) Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l'oferta: 3 mesos.
7. Obertura de les ofertes.
a) Direcció: Plaça Constitució, 9.
b) Localitat: 08370 Calella.
c) Data i hora: 23 de juny de 2016 a partir de les 12 hores. Obertura del sobre relatiu als criteris d'adjudicació que
depenen d'un judici de valor (sobre núm. 2). Aquesta sessió serà oberta al públic.
8. Despeses de publicitat: A càrrec de l'adjudicatari fins a un màxim de 500 EUR.

CVE-Núm. de registre: 022016009078

Calella, 25 de maig de 2016
La tinenta d'Alcaldia de l'Àrea d'Educació, Núria Parella i Comas

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002

2

