ANUNCI
Per Decret de l’Alcaldia núm. 2020/723 de data 3 de juny, es va aprovar l’expedient administratiu i els plecs
de clàusules administratives particulars que hauran de regir la contractació per la prestació del “Servei
d’Escola bressol 2”. Per aquest motiu, s’anuncia l’esmentada licitació d’acord amb el següent:
1.Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament d’Arenys de Mar
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretària
c) Obtenció de la documentació i informació:
1) Dependència: Secretaria
2) Domicili: Riera Bisbe Pol núm. 8
3) Localitat: i codi postal: Arenys de Mar 08350
4) Telèfon: 937959900
5) Fax: 937957031
6) Correu electrònic: oac@arenysdemar.cat
7) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.seu-e.cat/web/arenysdemar
8) Data límit d’obtenció de documents i informació: Durant tot el termini de presentació d’ofertes.
d) Número d’expedient: 2020/420
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Servei
b) Descripció: Servei d’Escola Bressol destinat a l’educació infantil de 0 a 3 anys, d’acord amb el plec de
clàusules administratives aprovat per Decret d’Alcaldia núm. 2020/723 de data 3 de juny.
c) Divisió de lots: No
d) Lloc d’execució: Arenys de Mar.
1) Domicili: Rial Sa Clavella, 117.
2) Localitat i codi postal: Arenys de Mar 08350
e) Durada del contracte: 1 any prorrogable.
f) CPV: 80110000-8 Servei d’Ensenyament Preescolar.

a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert harmonitzat.
c) Subhasta electrònica: No
d) Criteris d’adjudicació: L’adjudicació del contracte s’efectuarà mitjançant la valoració dels criteris
següents (clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars administratives):
 Subjectius (fins a un màxim de 49 punts)
 Objectius (fins a un màxim de 51 punts)
D’acord amb el següent:
a) Criteris valorables en funció d’un judici de valor (fins a 49 punts com a màxim):Valoració del
projecte tècnic presentat segons els següents criteris:
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3. Tramitació i procediment:

1. Gestió pedagògica, organitzativa i administrativa del servei de l‘Escola Bressol Municipal 2:
màxim de 13 punts.
2. Servei de menjador de l'Escola Bressol: màxim de 12 punts.
3. Relació amb les famílies: màxim de 12 Punts.
4. Relació de l'Escola Bressol Municipal 2 amb el context educatiu d’Arenys de Mar: màxim
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de 12 punts
b) Criteris valorables de forma automàtica (fins a 51 punts com a màxim):
 Oferta econòmica pel preu del servei per a 3 aules: fins a 25 punts: S’atorgarà un
màxim de 25 punts a l'oferta més econòmica d’aquest apartat, i la resta d'ofertes es
valoraran de manera proporcional, seguint la fórmula que s'explicita a continuació:
Pv= Px (OA/OB)
Pv = Puntuació de l‘Oferta a valorar
Px = Punts criteri econòmic
OA = És l'oferta més econòmica respecte el tipus licitatori
OB = És l’oferta que es valora



Oferta econòmica pel preu del servei per a la 4ª aula: fins a 4 punts: S’atorgarà un
màxim de 4 punts a l'oferta més econòmica d’aquest apartat, i la resta d'ofertes es
valoraran de manera proporcional, seguint la fórmula que s'explicita a continuació:
Pv= Px (OA/OB)
Pv = Puntuació de l‘Oferta a valorar
Px = Punts criteri econòmic
OA = És l'oferta més econòmica respecte el tipus licitatori
OB = És l’oferta que es valora



Oferta econòmica pel preu del servei per a la 5ª aula: fins a 3 punts: S’atorgarà un
màxim de 3 punts a l'oferta més econòmica d’aquest apartat, i la resta d'ofertes es
valoraran de manera proporcional, seguint la fórmula que s'explicita a continuació:
Pv= Px (OA/OB)
Pv = Puntuació de l‘Oferta a valorar
Px = Punts criteri econòmic
OA = És l'oferta més econòmica respecte el tipus licitatori
OB = És l’oferta que es valora



Oferta econòmica pel preu unitari per alumne del servei de menjador: fins a 3 punts:
S’atorgarà un màxim de 3 punts a l'oferta més econòmica d’aquest apartat sobre el
cost màxim del preu unitari per alumne de 3,65€ del servei de menjador, i la resta
d'ofertes es valoraran de manera proporcional, seguint la fórmula que s'explicita a
continuació:
Pv= Px (OA/OB)
Pv = Puntuació de l‘Oferta a valorar
Px = Punts criteri econòmic
OA = És l'oferta més econòmica respecte el tipus licitatori
OB = És l’oferta que es valora



Criteris de Qualitat: Millora en hores de formació de les educadores en horari
laboral. Fins a 16 punts.
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4. Valor estimat del contracte: 1.158.455,52€, IVA exclòs.
5. Pressupost base de licitació:
Preu/any
Escola bressol

2020(set-

Preu màxim/any
Menjador

10%IVA(només
sobre
servei
menjador

Total anual
IVA inclòs

84.386,79

9.564,88

956,49

94.908,16

70 3230 22799

168.773,59

16.738,55

1.673,85

187.185,99

70 3230 22799

des)

2021(gen
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6. Garanties exigides:
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Garantia provisional: No s’exigeix de conformitat amb allò que disposa l’art. 159 de la LCSP.
Garantia definitiva: 5% de l'import de licitació per la durada inicial del contracte (1 any), per l’import
corresponent a 5 aules amb l’import màxim anual del servei de menjador per 5 aules.
7. Capacitat:
a) Classificació: No s’exigeix
b) Solvència econòmica, financera, tècnica i professional en els termes establerts a la clàusula 15 del plec de
clàusules administratives particulars.
8. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 15 dies a partir de la tramesa de l’anunci al DOUE.
b) Modalitat de presentació: mitjançant l’eina sobre digital, d’acord amb la clàusula 14 del plec de clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=1931273
8
d) Admissió de variants: No
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir l’oferta: Fins a l’adjudicació del contracte i
l’adjudicatari fins a la seva formalització.
9. Obertura d’ofertes:
a) Lloc: telemàticament.
c) Data i hora: 29 de juny de 2020, a les 10:00h.
El dia, hora i lloc d’obertura de les ofertes, es farà públic mitjançant la corresponent publicació al perfil del
contractant, amb una antelació mínima de 24 hores.
10. Altres:
a) Data anunci previ al DOUE : 12 de febrer de 2020
b) Data tramesa anunci de licitació al DOUE : 08/06/2020.
Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica

Annabel Moreno Nogué
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L’alcaldessa
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