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ANUNCI
La Junta de Govern Local de data 19 d’abril de 2021, ha acordat l’inici de l’expedient de
contractació del servei de casal d’estiu “Estiu en Marxa” a les dues escoles públiques
d’infantil i primària de Premià de Dalt, mitjançant un procediment obert, d’acord amb
el següent:
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Premià de Dalt
b) Dependència que tramita l’expedient: Joventut– Secretaria.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

2.- Objecte del contracte
L'objecte del contracte és la prestació del servei municipal del Casal d’estiu “ Estiu en
Marxa” a les dues escoles públiques d’infantil i primària del municipi, per infants entre
3 i 12 anys (que han cursat entre P-3 i 6è en el curs de l’any d’execució), amb l’objectiu
de respondre a les necessitats i demandes dels infants i les seves famílies per participar
en activats de lleure durant les vacances escolars i respondre a les necessitats de
conciliació dels usos del temps, sobretot pel que fa a la vida familiar i laboral de les
famílies de Premià de Dalt, d’acord amb les condicions que figuren al Plec de
Condicions Tècniques.
3.- Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
4.- Divisió en lots
No es preveu la divisió del contracte en lots, ja que les prestacions derivades de
l’objecte del contracte i la gestió integral del servei requereixen una licitació conjunta
per tal de garantir un servei de qualitat, una visió conjunta del servei i una adequada
coordinació tècnica.
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5.- Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació de la contractació, és de 82.387,39 € (IVA inclòs),
desglossat en 68.088,75 € (IVA exclòs) i 14.298,64 € d’IVA (corresponent a un tipus
impositiu del 21%), per a l’any de durada inicial del contracte.

6.- Valor estimat del contracte

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

El valor estimat (VE) del contracte és de 326.826,02 € com a màxim. Aquesta xifra
inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista, tot d’acord la previsió de
l’article 101 LCSP.
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC ha estat atenent a la durada
màxima del contracte de 4 ANYS (1 any de contracte, més tres de possible pròrroga), i
possibles modificacions, tenint en compte que la despesa vindrà determinada per la
quantitat d’assistents, la qual cosa pot suposar un augment o disminució del número
de monitors per complir la ràtio legal.

7.- Durada del contracte i possibles pròrrogues
El contracte tindrà una durada màxima de d’1 ANY a comptar des de la formalització
del contracte, essent la seva execució entre el 23 de juny de 2021 i el 30 de juliol de
2021.
El contracte podrà objecte de pròrroga amb un màxim de tres estius més, per períodes
d’un estiu 2022, 2023, 2024.

8.- Garanties:


Garantia provisional: No s’exigeix.
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Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.

9.- Termini de garantia:
D’acord amb l’article 210.3 LCSP tenint en compte la naturalesa de la prestació objecte
de contracte, no es considera necessari establir un termini de garantia. Per aquest
motiu, un cop la responsable del servei confirmi que la prestació s’ha realitzat
satisfactòriament, finalitzat el contracte (incloses les pròrrogues, en cas que s’acordin),
es procedirà a la devolució de la garantia definitiva dipositada.
10.- Requisits específics del contractista:
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Els que s’indiquen en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Plec de
Prescripcions Tècniques.

11.- Obtenció de documentació i informació:
a) Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCod
e=viewDetail&idCap=2064233
b) Ajuntament de Premià de Dalt, Departament de Secretaria, Plaça de la fàbrica
núm. 1 CP 08338, telèfon: 93.693.15.15.
12.- Data límit presentació:
Es concedirà un termini de 15 dies naturals per a presentar la documentació, comptats
des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del Contractant.

13.- Presentació de la documentació:
Es presentarà en TRES SOBRES dins del qual s’inclourà la documentació que s’estipula a
la clàusula 27) del Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat.
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Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=view
Detail&keyword=ajuntament+de+premi%C3%A0+de+dalt&idCap=2064233&ambit=5&
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document a la data que hi figura.
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Josep Triadó i Bergés
Alcalde – President
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