Identificació de l’expedient: 1403/2022 3482
Assumpte: Contractació servei docència de determinades assignatures o cursos de l'Escola
d'Adults Maria Saus curs 2022-2023
ANUNCI LICITACIÓ
Mitjançant Decret d’Alcaldia 2022/1691 de data 8 d’agost de 2022, s’ha aprovat el plec de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques que han de regir la contractació, per
procediment obert simplificat sumari tramitació ordinària, dels serveis docència de
determinades assignatures o cursos de l'Escola d'Adults Maria Saus Curs 2022-2023.
Simultàniament es convoca procediment obert simplificat sumari per a l’adjudicació d’aquest
contracte.
1. Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organisme: Ajuntament de Canet de Mar.
Número d’identificació: 0804030008
Dependència que tramita l’expedient: Regidoria d’Educació .
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
Principal activitat del poder adjudicador: serveis Administració Pública.
Número d’expedient: 1403/2022 3482.

2. Obtenció de documentació i informació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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j)

Entitat: Ajuntament de Canet de Mar
Domicili c/Ample, núm. 11
Localitat i Codi Postal. Canet de Mar 08360
Codi NUTS: ES511
Telèfon 93 794 39 40
Telefax 93 794 12 31
Adreça electrònica: www.canetdemar.cat
Correu electrònic: canetdemar@canetdemar.cat
Adreça d'internet del Perfil de Contractant:
https://canetdemar.cat/perfil_de_contractant
Data límit d'obtenció de documentació i informació: Durant tot el termini de
presentació de proposicions.
Horari d’atenció: de 9 a 14 h.

3. Objecte del contracte:
a)
b)

Descripció del contracte: Contractació servei docència de determinades
assignatures o cursos de l'Escola d'Adults Maria Saus Curs 2022-2023.
Durada del contracte: el contracte tindrà una durada d’un curs escolar, això és de
8 mesos per als lots 1 i 3 (d’octubre de 2022 a maig 2023) i de 9 mesos per als
lots 2 i 4 (d’ octubre de 2022 a juny de 2023).
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c)
d)
e)

Admissió de pròrroga: No.
Divisió en lots i número de lots: Sí. 4 lots.
Termini d’execució del contracte: els terminis d’execució del contracte de
cadascun dels lots aniran en relació a l’estipulat a la prescripció 3 del PPT.
f) Lloc d’execució: Escola d’Adults Maria Saus.
g) Codi NUTS: ES511
h) Establiment d’un acord marc (en el seu cas): No.
i) Codi CPV: 80400000-8 Serveis d’ensenyament per a adults i altres serveis
d’ensenyament.
4. Tramitació i procediment:
a)
b)
c)
d)
e)

Tipus d’expedient: Contracte de serveis.
Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert simplificat sumari.
S’aplica un acord marc: No
S’aplica subhasta electrònica: No.

5. Pressupost base de licitació: És de 30.839,73 €. Aquest contracte està exempt d’IVA
d’acord amb el que disposa l’article 20.1.9 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de
l’Impost sobre el Valor Afegit.
El desglossament del pressupost base de la licitació és el següent:

Costos directes
Salaris
SS, atur, formació 30%
Costos indirectes
Despeses grals. 5%
Benefici industrial 6%
Pressupost net
Pressupost net total lot
IVA

Lot 1
2022
2.801,28
2.154,83
646,45
308,14
140,06
168,08
3.109,42
8.573,99

2023
4.923,04
3.786,95
1.136,09
541,53
246,15
295,38
5.464,57

Lot 2
2022
2023
3.064,76 5.768,97
2.357,51 4.437,67
707,25 1.331,30
337,12 634,59
153,24 288,45
183,89 346,14
3.401,89 6.403,55
9.805,44
EXEMPT

Lot 3
2022
2023
1.580,92 2.621,00
1.216,09 2.016,15
364,83 604,85
173,90 288,31
79,05 131,05
94,86 157,26
1.754,82 2.909,31
4.664,13

Lot 4
2022
2023
2.220,69 4.802,89
1.708,22 3.694,53
512,47 1.108,36
244,28 528,32
111,03 240,14
133,24 288,17
2.464,97 5.331,21
7.796,17

Total
27.783,54
21.371,96
6.411,59
3.056,19
1.389,18
1.667,01
30.839,73
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6. Valor estimat del contracte:
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans
esmentades, així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del
contracte sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el
procediment d’adjudicació i la publicitat és el següent:
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Període
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
TOTAL
octubre- desembre 2022
3.109,42
3.401,89
1.754,82 2.464,97 10.731,09
gener-maig/juny* 2023
5.464,57
6.403,55
2.909,31 5.331,21 20.108,64
*en funció del programa el curs acaba el 19 de maig o el 19 de juny

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
TOTAL
8.573,99
9.805,44
4.664,13 7.796,17 30.839,73

7. Admissió de variants:
No
8. Garanties:
a) Provisional: No s’exigeix
b) Definitiva: No s’exigeix
9. Condicions de participació:
a) Classificació: No s’exigeix
b) Solvència: Ateses les característiques d’aquest contracte i el seu valor estimat
inferior a 60.000€, s’eximeix de l’acreditació de la solvència econòmica i financera
i tècnica o professional, d’acord amb allò disposat a l’article 159.6 b) LCSP, si bé
haurà de declarar responsablement que ostenta la solvència mínima que s’indica
a l’apartat F del quadre de característiques.
10. Criteris d’adjudicació:
Els que s’estableixen a l’apartat I del quadre de característiques del contracte.
11. Condicions particulars per a l’execució del contracte:
Les que s’indiquen a l’apartat M del quadre de característiques.
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12. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la
publicació de l'anunci de licitació en el Perfil del Contractant de l'Ajuntament.
b) Documentació a presentar: l’establerta a l’apartat G1 del quadre de
característiques.
c) Presentació electrònica: A través de la presentació telemàtica d’ofertes
electròniques no ensobrades accessible a l’adreça web següent:
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d)
e)
f)
g)
h)

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vi
ewDetail&idCap=29178875
Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: Sí.
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: No.
S’utilitzen les comandes electròniques: No.
S’accepta la facturació electrònica: Obligatòria.
S’utilitza el pagament electrònic: Veure els plecs.

13. Obertura de les ofertes
a)
b)
c)
d)

Entitat: Ajuntament de Canet de Mar
Domicili: Carrer Ample, 11
Localitat: Canet de Mar
Data i hora: Finalitzat el termini de presentació, la Mesa de Contractació procedirà
a l’obertura de les proposicions presentades, el dia que sigui convocada per
Decret de l’Alcaldia , prèvia publicació al perfil del contractant.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Segons estableix l’article 159.6 d) 2º,
mitjançant dispositiu electrònic es garanteix que l’obertura de les proposicions no
es realitza fins que hagi finalitzat el termini de presentació, raó per la qual no se
celebrarà acte públic d’obertura.
14. Despeses de publicitat:
No s’aplica.
15. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds:
Català o castellà.
16. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No.
Canet de Mar a la data de la signatura electrònica
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L’Alcaldessa
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