SERVEIS ECONÒMICS/Contractació/ms
ANUNCI DE LICITACIÓ
Exp. 2019/3526
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 2019/1495, de data 2 d’octubre, s’ha aprovat l’inici de
l’expedient administratiu de licitació del contracte de concessió de servei de menjador
escolar de determinats centres educatius públics d’infantil i primària, i de les escoles
bressol municipals de Ripollet, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.
Així mateix s’han aprovat l’estudi de viabilitat, els plecs de clàusules administratives
particulars així com els de prescripcions tècniques i s’ha disposat l’obertura del
procediment d’adjudicació mitjançant la publicació del següent anunci de licitació:
1.- Entitat adjudicatària: Dades generals i dades per l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de Ripollet.
b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Serveis Econòmics, Contractació.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Àrea de Serveis Econòmics, Contractació
2) Domicili: carrer Balmes,2
3) Localitat i codi postal: Ripollet, 08291
4) Telèfon: 935046000
5) Fax: 93.692.32.23
6) Correu electrònic: msiles@ripollet.cat; nosuna@ripollet.cat i amruiz@ripollet.cat
7) Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=start&s
et-locale=ca_ES
8) Portal de licitació electrònica:
http://ripollet.cat/asp/content.asp?sf=/static/licitacioelectronica.html
d) Número d’expedient: 2019/3526

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
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2.- Objecte del contracte:
a) Descripció: licitació de la concessió de la prestació dels següents serveis de caràcter
socioeducatiu:
1.- Servei públic del servei escolar de menjador de determinats centres educatius públic
d’infantil i primària, i de les escoles bressol municipals.
2.- Servei de dinamització/monitoratge de l’alumnat usuari del menjador dels centres
educatius d’infantil i primària.
3.- Servei de vetllador per a l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials
durant l’espai interlectiu del migdia.
b) Lloc d’execució: Ripollet
c) Termini d’execució: 2 anys
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c) Criteris que han de servir de base per a l’adjudicació: Aquells que s’estableixen al plec
de clàusules administratives i econòmiques particulars.
4.- Pressupost de licitació:
Corresponent als dos anys de durada del contracte, és de 1.694.843,16 €, més l’IVA
corresponent, 151.184,32 €, resultant un pressupost de licitació total de 1.846.027,48
€, UN MILIO VUIT-CENTS QUARANTA-SIS MIL VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTAVUIT CÈNTIMS.
5.- Garanties:
Garantia provisional: No escau.
Garantia definitiva: 5% del pressupost base de licitació, exclòs l’IVA, resultant un total
de 84.742,16 €.
6.- Requisits específics del contractista
Solvència econòmica, financera, tècnica i professional: la que es ressenya al plec de
clàusules administratives particulars.
7.- Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: La documentació per prendre part en aquesta contractació
es presentarà dins el termini de TRENTA DIES NATURALS comptadors des del dia
següent a la data de publicació de l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea.
Igualment es publicarà la licitació a través de la plataforma electrònica de contractació
pública
de
la
Generalitat
de
Catalunya
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&keyword=ripollet&idCap=9680487&ambit=&.
b) Modalitat de presentació i documentació a presentar: la que es ressenya als plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
c) Lloc de presentació: La presentació de proposicions es farà únicament a través de l’eina
Sobre Digital 2.0, que es troba en el perfil del contractant.
8.- Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament Ripollet
b) Domicili: carrer Balmes, 2
c) Localitat: Ripollet
d) Data: L’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, atès que en la licitació
s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics, de conformitat amb l’article 157 de la LCSP.
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L’Alcalde,
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