ANUNCI
Aprovat mitjançant Decret d’Alcaldia número 3976 de data 29 de desembre, el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i el de Prescripcions Tècniques que regirà la
contractació del servei de gestió de l’escola bressol municipal Ginesta de Sant Feliu de
Llobregat, que haurà d’oferir, a més del servei d’escolarització, el servei de
cuina/menjador, l’acollida de matí i la permanència de tarda, el casal d’estiu i els
serveis de manteniment i neteja com a serveis principals i aquells altres que resultin
complementaris i/o suplementaris.

1. ENTITAT ADJUDICADORA.
a) Organisme: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Oficina de Contractació, Compres i
Gestió patrimonial.
c) Núm. d’expedient: PACC2020000085.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE.
a) Descripció de l’objecte: contractació del servei de gestió de l’escola bressol
municipal Ginesta de Sant Feliu de Llobregat, que haurà d’oferir, a més del
servei d’escolarització, el servei de cuina/menjador, l’acollida de matí i la
permanència de tarda, el casal d’estiu i els serveis de manteniment i neteja
com a serveis principals i aquells altres que resultin complementaris i/o
suplementaris.
b) Terminis: La durada del contracte serà 27 mesos, des de l’1 de juny de 2021
fins el 31 d’agost del 2022, i podrà prorrogar-se, per acord de l’òrgan
competent, fins a un període màxim d’un curs més, d’ 1 de setembre de 2022
fins a 31 d’agost del 2023.

3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert sotmès a regulació harmonitzada

4. PRESSUPOST BASE LICITACIÓ.
Import màxim: 520.230,45 €, exempt d’IVA, atesa l’exempció d’acord amb l’article
20.1, causa d’exempció novena, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, l’impost sobre
el valor afegit (IVA).
Valor estimat del contracte: 936.414,81 € exempt d’IVA

5. GARANTIES.
a) Provisional: no s’exigeix.
b) Definitiva: D’acord amb l’article 107.1 LCSP, l’empresa seleccionada amb la millor
oferta haurà de constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 de l’import
adjudicat, exempt d’IVA

6. OBTENCIÓ INFORMACIÓ.
Telèfon: 93 685 80 00, extensió 1348.

E-mail: contractacio@santfeliu.cat

7. DATA LÍMIT D’OBTENCIÓ DE DOCUMENTS I INFORMACIÓ: fins la data de
finalització del termini de licitació.

8. PRESENTACIÓ D’OFERTES O SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ.
a) Durant el termini de 30 dies, el termini comptarà a partir de la data d’enviament
de l’anunci de licitació a la Oficina de Publicacions de la Unió Europea.
El termini de presentació finalitzarà a les 23:59 hores del darrer dia.
Cal tenir en compte que el servei d‟assistència al proveïdor de la Plataforma Vortal,
té un horari de dilluns a divendres de 10:00 a 18:00 hores.
b) Documentació a presentar: la especificada en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
c) Forma de presentació: Les proposicions (sobres 1, 2 i 3), s’hauran de presentar
electrònicament. Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics
en la forma que determina el Plec de Clàusules Administratives, seran
excloses.

d) La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=vortal
L’accés a la plataforma és gratuït.

9. DESPESES D’ANUNCIS: a càrrec de l’adjudicatari.

10. PÀGINA WEB ON FIGUREN LES INFORMACIONS RELATIVES A LA
CONVOCATÒRIA: www.santfeliu.cat/Perfildecontractant

L'Alcaldessa
Lídia Muñoz Cáceres
[Firma01-01]
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