Exp. 1403-2020-278
ANUNCI
Licitació del contracte de serveis d’educació infantil de primer cicle a l’Escola Guerau de
Jorba, per al curs 2020/2021, prorrogable al curs 2021/2022.
1.- Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Ajuntament de Jorba
Número d’identificació: 0810380001
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Número d’expedient: 1403-2020-278.

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

Entitat: Ajuntament de Jorba
Domicili: c. Major, 2
Localitat i codi postal: Jorba CP: 08719
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 938094000
Adreça electrònica: jorba@jorba.cat
Adreça d’internet del perfil del contractant:
http://www.jorba.cat/ajuntament/perfil-de-contractant/
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 15/08/2020
3.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Prestació dels serveis educatius adreçats als infants del primer
cicle d’educació infantil a l’Escola Guerau de Jorba.
b) Admissió de pròrroga: S’admet una única pròrroga per al curs escolar 2021/2022.
c) Divisió en lots: No
d) Lloc d’execució: Jorba
e) Durada: De l’1 de setembre de 2020 al 30 de juny de 2021.
f) Establiment d’un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV: 80110000-8 Serveis d’ensenyament preescolar.
h) Codi NUTS: ES511
4.- Tramitació i procediment:
a)
b)
c)
d)
e)

Tipus d’expedient: Serveis
Tramitació: Ordinari
Procediment: Obert simplificat.
S’aplica un acord marc: No
S’aplica una subhasta electrònica: No

5.- Pressupost de licitació: 24.200,00 euros, sense IVA. Es tracta d’un servei exempt d’IVA
d’acord amb l’article 20 de la Llei reguladora de l’impost.
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6.- Admissió de variants: No
7.- Garanties:
Provisional: No
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació.
8.- Requisits específics del contractista:
a) Classificació: No es requereix.
b) Solvència: Clàusula 1.10 del plec.
9.- Criteris d’adjudicació:
a) Preu de licitació: Fins a 4 punts
b) Millora salarial del personal adscrit al contracte: Fins a 6 punts
10.- Condicions particulars per l’execució del contracte: Les establertes a les clàusules 2.1) a
2.25) del plec, amb especial rellevància de les previstes a la clàusula 2.2). Condicions
especials d’execució.
11.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 15/08/2020.
b) Presentació electrònica a través de l’eina Sobre Digital, integrada a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible des del perfil del contractant
de l’Ajuntament de Jorba (http://www.jorba.cat/ajuntament/perfil-de-contractant/),
d’acord amb la clàusula 1.9 del plec.
12.- Obertura de proposicions:
a)
b)
c)
d)

Entitat: Ajuntament de Jorba
Lloc: c. Major, 2 – 08719 Jorba
Data: Es fixarà per l’òrgan de contractació.
Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’acte d’obertura de les proposicions no
és públic atès que en la licitació s’utilitzen mitjans electrònics.

13.- El present contracte no es troba relacionat amb cap projecte ni programa finançat amb
fons de la Unió Europea.
Jorba, 31 de juliol de 2020.
Signat digitalment per
L’alcalde, David Sànchez Garcia.
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