Ajuntament
EL BRUC

ANUNCI
Es fa públic que per Decret D’Alcaldia núm. 367/2018, de 6 de juliol, s’aprova el Plec de clàusules
administratives i prescripcions tècniques del contracte de servei de menjador, mitjançant càtering, de
l’Escola Bressol Municipal “La Cadireta”, (01.04.008.011.2018).
Alhora, s’inicia l’expedient de contractació per procediment obert per a adjudicar el contracte, per tal que
en el termini de 15 dies hàbils a comptar del dia següent a la publicació d’aquest anunci, les persones
interessades puguin presentar les seves proposicions, condicionant l’esmentat procediment a l’aprovació
definitiva del Plec de clàusules.
S’anuncia el corresponent procediment obert per a adjudicar el contracte, d’acord amb les dades
següents:
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament d’El Bruc (C/. Bruc del Mig, 55 – Telèfon: 93.771.00.06 i Fax:
93.771.04.50 / bruc@diba.cat)
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 01.04.006.002/2017
2. Objecte i durada del contracte
a) Servei de menjador escolar de l’escola bressol municipals “La Cadireta” (per alumnes entre 0 – 3
anys) en la modalitat de càtering.
b) Servei de monitoratge d’acompanyament al menjador escolar
El contracte tindrà una durada de 2 cursos escolars, a partir de la data de formalització del contracte,
amb possibilitat de pròrroga.
3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
4. Pressupost del contracte
L’import del present contracte ascendeix a la quantitat total de CINQUANTA-TRES MIL TRES-CENTS
SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (53.362,40 euros (IVA exclòs), calculat segons els
següents preus unitaris:
Aquests preus són els que es detallen a continuació:
- Preu dinar menú escola bressol: 5,00 euros, IVA no inclòs.
- Preu esmorzar escola bressol: 0,60 euros, IVA no inclòs.
La quantitat anterior no inclou l’import de l’Impost del Valor Afegit, actualment del 10%, que s’ha de fer
constar com a concepte independent.
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Es tracta d’una valoració amb preus unitaris per menú, pel que l’entitat només estarà obligada al
pagament dels menús efectivament entregats.
5. Garantia provisional i definitiva
No s’exigeix garantia provisional.
La garantia definitiva s’estableix en el 5% de l'import total de l'adjudicació del contracte (IVA exclòs).
6. Obtenció de documentació i informació.
Departament de Secretaria de l’Ajuntament d’El Bruc (C/. Bruc del Mig, 55 – Telèfon: 93.771.00.06 /
bruc@diba.cat ) durant el termini de presentació de proposicions en l’horari d’atenció al públic: de dilluns
a divendres de 9 a 14 hores i també els dimecres de 16 a 19 hores fins el 18 de juliol de 2018.
7. Requisits específics del contractista.
Els detallats a la clàusula 10a. del Plec de clàusules administratives particulars
8. Criteris de Valoració de les Ofertes.
Els criteris d’adjudicació són els descrits a la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives particulars.
9. Presentació de les ofertes.
La documentació prevista en la clàusula 11a) del Plec de clàusules es presentarà a l’Ajuntament, en el
termini de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona (BOPB). La documentació també es pot enviar per correu en la forma
prevista al Plec.
10. Obertura de les ofertes.
La constitució de la mesa als efectes de l’obertura del Sobre A, B i C tindrà lloc en acte públic, amb la
notificació prèvia a tots als licitadors
11. Despeses d’anuncis.
600 euros màxim.
12. Perfil de contractant on constarà les informacions relatives a la convocatòria del
procediment obert, la licitació i el contingut del Plec de clàusules administratives particulars
i Plec de prescripcions tècniques: www.bruc.cat https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/elbruc
i https://www.seu-e.cat/web/elbruc/govern-obert-i-transparencia
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