Divendres, 4 d'agost de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Cardedeu
ANUNCI
Assumpte: EXPEDIENT DE LICITACIÓ I CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES
BRESSOL MUNICIPALS: "CAN SERRA" I "ELS DAUS" (Exp. 2017/3940).
1.- Entitat adjudicatària:
a) Organisme: AJUNTAMENT DE CARDEDEU.
b) Dependència que tramita l'expedient: Serveis Generals.
c) Número d'expedient: 2017/3940. Licitació i contractació aprovada a la Junta de Govern local del dia 27/07/2017. Els
plecs administratius i els plecs tècnics aprovats consten publicats al Perfil del Contractant, web municipal.
2.- Objecte del contracte:
a) Descripció: CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS:
"CAN SERRA" I "ELS DAUS".
b) Durada del contracte: El contracte s'iniciarà en data 1 d'octubre de 2017, o en endavant. En cap cas s'iniciarà abans
de l'1 d'octubre de 2017. El contracte finalitzarà el 31 de juliol del 2021. Existirà la possibilitat de pròrroga per anys fins a
un màxim de dos anys més.
3.- Tramitació i procediment d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4.- Pressupost de la licitació:
El pressupost és de:
LOT 1: 1.624.571 EUR (pressupost mensual= 37.780,72 EUR).
LOT 2: 1.471.869 EUR (pressupost mensual= 34.229,36 EUR).
Aquest servei està exempt d'IVA.
5.- Garanties:
a) Garantia definitiva serà del 5 % de l'import d'adjudicació.

Ajuntament de Cardedeu. Plaça Sant Joan, nº 1. 08440 – CARDEDEU. Tel. 938444004 fax: 938711477.
Pàgina web on hi ha publicat el Perfil del contractant de l'Ajuntament de Cardedeu, en el qual hi figuren les informacions
relatives a la convocatòria:
www.cardedeu.cat (Informació municipal / Perfil del contractant AOC).
7.- Requisits específics:
Els establerts en els plecs de clàusules administratives i en el plec de clàusules tècniques.
8.- Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a partir de la publicació d'aquest anunci al BOP.
b) Documentació a presentar, forma, contingut de les proposicions i lloc: El que es determina a la clàusula 10 del plec
de clàusules administratives particulars.
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6.- Obtenció d'informació:
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9. Criteris a tenir en compte en l'adjudicació:
Els indicats a l'apartat 11 dels Plecs de clàusules administratives.
10.- Despeses dels anuncis:
L'import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials de present contractació, si s'escau, s'hauran d'abonar per
l'adjudicatari.
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Cardedeu, 31 de juliol de 2017
L'alcalde acctal., Benet Fusté Espargaró

https: //bop.diba.cat
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