ANUNCI
Anunci de licitació del contracte de servei de estada d’estiu a la llar d’infants Garbí al juliol de
2018.

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Àrea d'Hisenda i Recursos Generals de l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs;
b) Número d'identificació:P0819300E;
c) Dependència que tramita l'expedient: Serveis Generals a proposta d’Educació;
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública;
e) Adreça (inclòs número NUTS): Plaça de la Vila 12 - 08930 (ES511);
f) Telèfon: 933.812.004;
g) Fax: 933.811.056;
h) Web: www.sant-adria.net;
i) Correu electrònic: contractacio@sant-adria.net;
j) Web perfil contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/sant-adria-de-besos

2. Dades i tramitació del contracte:
a) Núm. expedient: 1816-2018;
b) CPV: 80410000-1;
c) Codi NUTS del lloc de les obres o de lloc principal d'execució del servei o subministrament:
ES511;
d) Descripció de la licitació: prestació dels servei d’estada d’estiu a la Llar d’infants Garbí de
Sant Adrià de Besòs ;
e) Tipus de procediment: obert simplificat sumari;
f) Requisits específics del contractista: els criteris de selecció relatius a la solvència econòmica
i financera i tècnica o professional es detallen a l'apartat F del quadre de característiques;
g) Període del contracte i previsió d'inici: juliol de 2018;
h) Valor estimat: 15.058,66 euros;
i) Pressupost de licitació total: 15.058,66 euros, IVA exclòs, i 16.201,06 euros, IVA inclòs;
j) No s'admeten variants.
k) Modificacions: no es preveuen;
l) Condicions especials d'execució: el compliment del conveni col·lectiu del sector;
m) Criteris d'adjudicació: s'estableixen els següent criteris que es troben detallats a l'apartat G
del quadre de característiques: apartat F.9;
n) El present no és un contracte reservat;

3. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 10 dies hàbils comptadors a partir del dia següent al de la
publicació d'aquest anunci al perfil de contractant;
b) Documentació que cal presentar: s'han de presentar 1 sobre electrònic, amb la
documentació que s'estableix a la clàusula 10.9 del plec de clàusules administratives;
c) Presentació: electrònica (clàusula 10.1 del plec de clàusules administratives);
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos des de
l’obertura de pliques;
e) Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o castellà.

4. Dades del servei on es pot obtenir la informació necessària per a la interposició d'un
recurs:
a) Nom: Servei de Serveis Generals;
b) Adreça: Plaça de la Vila 12 – 08930;
c) Telèfon: 933.812.004;
d) Fax: 933.811.056;
e) Correu electrònic: contractacio@sant-adria.net.

Sant Adrià de Besòs, 12 de juny de 2018
El regidor delegat d'Hisenda i Recursos Generals

Pedro Rivero Hidalgo

