ANUNCI
De l’Escola Provençals de Barcelona pel qual es fa pública la
licitació d'un contracte de serveis exp.08043115/2021/001
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Escola Provençals.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria de l’escola
Provençals
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
d) Principal activitat del poder adjudicador: Educació
e) Número d'expedient:08043115/2021/001
-2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Escola Provençals.
Domicili: Carrer del Perú,105
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08018.
Codi NUTS: NUTS 3 ES511
Telèfon:933.08.63.96
Adreça electrònica: a8043115@xtec.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
enllaç PSCP centres educatius

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: 08043115/2021/001 Servei
d’alimentació i temps de migdia de l’Escola Provençals de
Barcelona
b) Admissió de pròrroga: si.
c) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: No.
d) Lloc d'execució: Barcelona
e) Termini d'execució: 12 mesos. Curs escolar 2021-2022
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 55523100-3.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte:2.037.657,60 euros sense IVA
b) Pressupost base de licitació: 424.512. Euros sense IVA

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5% del pressupost de licitació, abans IVA
-8 Criteris d’adjudicació: veure PSCP i PCAP
-9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 18 de Junio de 2021, a les 14:00
hores
b) Documentació que cal presentar: veure PCAP
c) Presentació d’ofertes: presentació electrònica - Sobre
Digital
-10 Obertura de proposicions
a) Lloc: Es comunicarà oportunament.
b) Data: Es comunicarà oportunament
c) Hora: Es comunicarà oportunament
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic.
Barcelona, 25 de març de 2021
La Directora de l’Escola Provençals

