Exp.: CBS/D.33-18
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ANUNCI DE LICITACIÓ
Identificació de l’expedient
Tipus de document

Anunci de Licitació

Referència

CBSSG-OA_FEXP2018/000042

Tipus de contracte

Obert

Objecte del contracte

Servei d’activitats extraescolars esportives i de lleure a Badalona Sud

Anunci de licitació del Consorci Badalona Sud pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis pel
Servei d’activitats extraescolars esportives i de lleure a Badalona Sud. (exp.CBS/D.33-18).
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consorci Badalona Sud.
b) Número d’identificació: 9825210007.
c) Dependència que tramita l'expedient: Consorci Badalona Sud
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: CBSSG-OA_FEXP2018/000042 CBS / D.37-18
2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Consorci Badalona Sud.
b) Domicili: Sant Joan Evangelista, 10-12, 1r.
c) Localitat i codi postal: Badalona CP: 08918.
d) Codi NUTS: NUTS 3 ES511 Barcelona
e) Telèfon: 933988793.
f)
Adreça electrònica: nsabater@badalonasud.cat, consorci@badalonasud.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ConsorciBadalonaSud
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: D’acord amb l’article 138.3 de la LCSP els òrgans de
contractació proporcionaran als interessats els documents i la informació com a molt tard 6 dies
abans de que finalitzi el termini de presentació d’ofertes, sempre i quan s’hagi sol·licitat amb 12 dies
abans de que finalitzi el termini de presentació d’ofertes.
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00
3.- Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: CBS/ D.033-18 SERVEI D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES I
DE LLEURE A BADALONA SUD que té com a finalitat oferir durant un termini de tres anys amb
possibilitat de prorroga de dos anys més, un servei de suport socioeducatiu per a menors i joves i de
conciliació de la vida familiar i laboral. El programa està adreçat a menors, joves i famílies amb
necessitats específiques i en risc d’exclusió.
b) Admissió de pròrroga: Possibilitat de pròrroga pel termini màxim de dos anys més
c)
Divisió en lots: No.
d) Lloc d'execució: Les activitats que s’inclouen en el projecte es duran a terme en l’equipament “Espai
Cibercaixa”, situat al carrer Vélez Rubio, 10, locals 3 i 4, 08918 Badalona
e) Termini d'execució: 3 anys a comptar de l’endemà de la data de la seva formalització, amb possibilitat
de pròrroga pel termini màxim de dos anys més
f)
Establiment d'un acord marc: No.
g) Codi CPV: 98000000-3 Altres serveis comunitaris, socials o personals.
h) Codi NUTS: Codi NUTS: NUTS 3 ES511 Barcelona
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4.- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electronica: No.
5.- Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte: 210.789,00 euros, import comprensiu del valor base d’aquest contracte
atenent la seva durada inicial, establerta en 3 anys i l’import de la seva possible pròrroga pel termini màxim
de dos anys més, IVA exclòs.
6.- Admissió de variants: No
7.- Garanties: : garantia definitiva del contracte per un import equivalent al 5% del pressupost màxim de
licitació (IVA exclòs) establert per aquest contracte
8.- Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència: L’especificat en la clàusula 7.2 del Plec de clàusules administratives particulars.
9.- Criteris d’adjudicació: Veure clàusula 6.2 Plecs Administratius.
10.- Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 08/07/2019 fins a les 14:00h
b) Documentació que cal presentar: Veure clàusula 9.2 Plecs Administratius
c) Presentació d’ofertes:
Presentació presencial:
Entitat: Consorci Badalona Sud.
Domicili i localitat: Sant Joan Evangelista, 10-12, 1r. Badalona
CP: 08918.
Adreça electrònica: nsabater@badalonasud.cat / consorci@badalonasud.cat
Les proposicions també es podran trametre per correu ordinari dins el termini d'admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i
anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant correu electrònic a l'adreça
de correu electrònic que s'esmenta en el plec de clàusules, durant el mateix dia.

Badalona, 14 de juny de 2019
Secretari delegat del Consorci Badalona Sud
(Plenari 20/11/2018)
JORDI PEREZ CANO
- DNI 46703865L
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