ANUNCI
De l’Ajuntament de Gavà pel qual es fa pública la licitació del contracte del servei de càtering
per a l’Escola d’Educació Especial Maria Felip Duran incorporant objectius d’eficiència social
i mediambiental. EXPEDIENT SERVEIS 05.2/CATERING MARIA FELIP/2018
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Gavà.
b) Número d'identificació: 808980001.
c) Dependència que tramita l'expedient: Benestar i Acció Social
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Número d’expedient: EXPEDIENT SERVEIS 05.2/CATERING MARIA FELIP/2018
2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Gavà.
b) Domicili: Plaça Jaume Balmes s/n.
c) Localitat i codi postal: Gavà CP: 08850.
d) Codi NUTS: ES511.
e) Telèfon: 932639234
f) Adreça electrònica: contractaciobenestar@gava.cat
g) Adreça d'internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/gava/es_ES/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins l’últim dia de presentació de pliques
Horari d'atenció: Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de càtering a l’Escola Municipal d’Educació Especial “Maria
Felip Duran” de Gavà, que consisteix en la preparació del menjar seguint els procediments de
línia freda i el seu posterior lliurament a l’escola en condicions òptimes per al consum en el
menjador de l’Escola, de l’àpat del dinar, els dies lectius del calendari escolar.
b) Admissió de pròrroga: SI
c) Divisió en lots i número de lots/ d'unitats: NO
d) Lloc d’execució: Gavà
e) Termini d'execució:Tres cursos escolars 2018-2019 (a partir del mes de gener de 2019), 20192020 i 2020-2021.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV: 55524000-9 serveis de subministrament de menjars per a escoles
h) Codi NUTS: ES511
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d'expedient: Serveis.
b) Tramitació: Ordinària per mitjans electrònics
c) Procediment: Obert i adjudicació amb més d'un criteri d'adjudicació.
d) S'aplica un acord marc: No.
e) S'aplica una subhasta electrònica: No.
5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 109.995,60 euros sense IVA
6. Admissió de variants: No

7. Garanties
Provisional: No
Garantia definitiva: 5% import d'adjudicacio (exclòs IVA)
8. Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència econòmica: Clàusula 10.2 b) Plec Administratiu.
c) Solvència tècnica: Clàusula 10.2 a) Plec Administratiu.
9. Criteris d'adjudicació: Clàusula 13.a Plec Administratiu
10. Condicions particulars per l'execució del contracte: Clàusula 20 Plec Administratiu
11. Tramesa de l'enviament de l'anunci al DOUE: no escau
12. ACP aplicable al contracte: No
13. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 23 d'octubre a les 13:00 hores.
b) Documentació a presentar: Clàusula 11.3 Plec Administratiu
c) Presentació d'ofertes:
c.1) Presentació presencial: NO
c.2) Presentació electrònica: SI. VEUREA ANNEX 2 DEL PLEC ADMINISTRATIU
14. Obertura de les proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Gavà.
b) Lloc: Plaça de Jaume Balmes, s/n
c) Data: A determinar
d) Hora: A determinar
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’obertura és pública
15. Despeses d'anunci: La present licitació no comporta despeses de publicitat per a l’empresa
adjudicatària.
16. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i castellà.
17. Recurs. Clàusula 38 del Plec Administratiu.
18. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No
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