SERVEI DE CONTRACTACIÓ
Regidoria d’Educació.
Departament: Secció Socioeducativa.
Exp. SER_OBE_2019_0001
MS/gm

ANUNCI
DE AJUNTAMENT DE LLEIDA PEL QUAL ES FA PÚBLICA LA LICITACIÓ D'UN
CONTRACTE DE SERVEIS (EXP. SER_OBE_2019_0001)
1.Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de Lleida.
b) Número d’identificació: 2512070005.
c) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació.
d) Tipus de poder adjudicació: Administració pública.
e) Número d’expedient: SER_OBE_2019_0001
2.Obtenció de Documentació i informació:
a) Dependència: Servei de Contractació.
b) Domicili: Plaça Paeria, 11, edifici Pal·las, 1a planta.
c) Localitat i Codi postal: Lleida, 25007.
d) Telèfon: 973700307.
e) Telefax.: 973700473.
f) Correu electrònic: contractacio@paeria.cat
g) Adreça d’Internet del perfil del contractant: http://www.paeria.es/perfilcontractant
h) Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins l’últim dia de presentació
d’ofertes.
3.Objecte del contracte:
a) Tipus: Serveis.
b) Descripció: Servei de monitors i menjador del projecte Estiu a Lleida (Estiu de petits i
Estiu de joc).
c) Divisió per lots i número de lots: no hi ha lots.
d) Lloc d’execució/entrega: Lleida.
e) Termini d’execució: 2 de maig del 2019 a 31 d’agost de 2021
f) Admissió de pròrroga: Sí, per dos (2) anys més i com a màxim fins el 31 d’agost de
2023.
g) Codi CPV: 80410000-1, 55320000-9
4.Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària, sotmesa a regulació harmonitzada.
b) Procediment: Obert amb diversos criteris d’adjudicació.
c) S’aplica acord marc: No.
d) S’aplica subhasta electrònica: No.
5. Pressupost base licitació: 567.015,87 € + 733,56 € d’IVA corresponent al servei de
menjador (Total: 567.749,43 €), amb la següent distribució:
Monitoratge
Menjar
Total Contracte

559.680,42 €

0,00 €

559.680,42 €

7.335,45 €

733,56 €

8.069,01 €

567.015,87 €

733,56 €

567.749,43 €
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6. Valor estimat del contracte: 1.139.530,10€ Iva exclòs: un milió cent trenta-nou mil cinccents trenta euros amb deu cèntims). Per calcular el Valor estimat s’ha tingut en compte el
pressupost de licitació i les possibles pròrrogues i l’aportació de les famílies usuàries pel
servei de menjador d’acord amb l’Ordenança fiscal municipal 2.11.
7. Criteris d’adjudicació: Segons consta en l’apartat I del PCAP.
8. Requisits específics del contractista:
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Segons s’estableix
en l’apartat G1 del PCAP.
9. Garanties exigides:
Provisional: No s’exigeix.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
10. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: A les 13 hores del dia 12/03/2019
b) Modalitat de presentació: La que s’estableix en l’apartat H del PCAP.
c) Lloc de presentació.
1. Dependència: Registre General.
2. Domicili: Rambla Ferran, 32
3. Localitat i Codi postal: Lleida, 25007.
4. Adreça electrònica: contractacio@paeria.cat.
5. 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 fax, telegrama o a l'adreça de correu electrònic que s'esmenta en el plec
de clàusules, durant el mateix dia.
11. Obertura d’ofertes:
a) Direcció: Plaça Paeria, 11. Edifici Pal·las.
b) Localitat i codi postal: Lleida, 25007.
c) Data hora: En el lloc i dia que s’assenyali en el Perfil del Contractant. A l’hora que
s’assenyali prèviament.
12. Despeses de publicitat: Aniran a càrrec de l’adjudicatari.
13. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà.
14. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: no
15. Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 06/02/2019
L’ALCALDE
Felix Larrosa Piqué.
Lleida,

