AJUNTAMENT DE PALAMÓS

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE
D’acord amb allò que preveu la Llei de contractes del sector públic, es dóna coneixement de la
formalització del contracte següent:
1.a)
b)
c)
d)

Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament de Palamós
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
Núm. d’expedient: 5/2017
Adreça d’internet del perfil de contractant: http://seu.palamos.cat.

2.a)
b)
c)
d)

Objecte del contracte.
Tipus: Contracte de serveis.
Descripció: serveis d’activitats formatives.
CPV: 80400000-8 “Serveis d’ensenyament per a adults i altres serveis d’ensenyament”.
Publicació edicte de licitació: DOUE núm. 2017/S 88-173353 de data 6 de maig de 2017;
Perfil de Contractant, en data 8 de maig de 2017; BOE núm. 112 de data 11 de maig de
2017; DOGC núm. 7368 de data 12 de maig de 2017 i BOP núm. 93 de data 16 de maig de
2017.

3.a)
b)
c)

Tramitació i procediment:
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Criteris d’adjudicació: plurals.

4.- Valor estimat del contracte: 1.028.994,82€.
5.- Pressupost del contracte: 385.307,41€, base imposable 318.435,88€ i 66.871,53€, quota de
l’IVA al 21%. Pressupost de licitació: 318.435,88€ (IVA exclòs), havent els licitadors de
repercutir a part l’IVA al tipus vigent del 21%. Aquests imports corresponen als dos anys de
durada de contracte.
6.- Formalització del contracte.
Data d’adjudicació: mitjançant resolució d’Alcaldia de data 7 d’agost de 2017
Data de formalització del contracte: 4 de setembre de 2017.
Contractista: Actiescola SLU
Import d’adjudicació: 359.552,95€, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.
Avantatges de l’oferta adjudicatària:
1.- L’empresa adjudicatària, Actiescola SLU, ha obtingut 36,50 punts sobre els 45 punts
màxims possibles pels criteris d’adjudicació que precisen la formulació d’un judici de valor,
que són la suma dels 24,50 punts atorgats a la proposta organitzativa i els 12 punts relatius
al projecte de treball amb les famílies. L’empresa Estudi 6 Gestió Socioeducativa SL ha
obtingut un total de 44,50 punts que són la suma dels 24,50 punts atorgats per a la
proposta organitzativa i els 20,00 punts relatius al projecte de treball amb les famílies.
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L’empresa Esquemes Informàtics SL ha obtingut un total de 13,00 punts que són la suma
dels 9,00 punts atorgats per a la proposta organitzativa i els 4,00 punts relatius al projecte
de treball amb les famílies
2.- En relació al criteri d’adjudicació susceptible de ser aplicat mitjançant fórmula l’empresa
Actiescola SLU ha obtingut 55,00 punts sobre els 55,00 punts màxims possibles, en front
als 0,37 punts que ha obtingut l’empresa Estudi 6 Gestió Socioeducativa SL i els 29,92
punts que ha obtingut l’empresa Esquemes Informàtics SL.

