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ANUNCI D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’ATENCIÓ ALS
USUARIS I EL SERVEI DE GESTIÓ, DESENVOLUPAMENT I IMPLEMENTACIÓ
DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL SERVEI EDUCATIU DE L’ESPAI CRÀTER
D’OLOT, LOT 2 GESTIÓ DEL SERVEI EDUCATIU.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de maig de 2021 ha estat
aprovada l’adjudicació del contracte del servei d’atenció als usuaris i el servei de
gestió, desenvolupament i implementació del programa d’activitats del servei educatiu
de l’espai Cràter d’Olot, Lot 2 Gestió del Servei educatiu.
1. Entitat adjudicadora:
Organisme: Ajuntament d’Olot.
Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i Compres.
Número d’expedient: CCS12021000008, CCS12021000039
2. Objecte del contracte:
Tipus de contracte: Serveis
Descripció de l’objecte: Servei d’atenció als usuaris i el servei de gestió,
desenvolupament i implementació del programa d’activitats del servei educatiu de
l’espai Cràter d’Olot, Lot 2 Gestió del Servei educatiu.
Codi Vocabulari Comú de Contractes Públic (CPV):
80000000-4 Serveis d’ensenyança i formació
80400000-8 Serveis d’ensenyança i formació per a adults i altres serveis d’ensenyança
3.Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: Ordinària.
Procediment d’adjudicació: Obert.
4. Pressupost base de licitació:
El pressupost màxim de licitació es fixa en: 113.286,92 €, IVA inclòs
(93.625,55 € de pressupost net i 19.661,37 € d’IVA)
5. Adjudicació:
Data: Junta de Govern Local 20 de maig de 2021
Contractista: LAVOLA 1981 SAU, NIF A58635269
Nacionalitat: Espanyola
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Preu adjudicació: Cent dotze mil cent cinquanta-tres euros amb seixanta-nou
cèntims, IVA inclòs (112.153,69 €). Aquest import es desglossa en noranta-dos mil siscents vuitanta-nou euros (92.689,00 €) d’import net i dinou mil quatre-cents seixantaquatre euros amb seixanta-nou cèntims (19.464,69 €) en concepte d’IVA calculat al 21
%.
6. Termini de formalització del contracte:
En el termini màxim de quinze dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació
de l’adjudicació als licitadors i candidats formalitzi el contracte, d’acord amb el que
estableix l’article 153.3 de la LCSP.
L’alcalde,
Josep Berga i Vayreda
Olot, 11 d´agost de 2021
}
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