R/N: BE/CP00034 BE-2022-16

DEPT. DE DRETS SOCIALS

Resolució d’esmena del plec de clàusules administratives i del plec de
prescripcions tècniques
Expedient

BE-2022-16

Unitat
promotora

Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència

Procediment

Obert

Objecte

Serveis de neteja i bugaderia dels centres propis dependents de la Direcció
General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA)

Modalitat

Tipus

Import base €

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

Valor estimat

8.783.519,72

-

-

Pressupost licitació

1.637.041,41

343.778,70

1.980.820,11

Termini d'execució

Des del dia 1 de gener del 2022, o a partir de 5è dia laborable a comptar
des de l’endemà de la data de signatura del contracte si fos posterior, fins
al dia 31 de desembre de 2022.

Nº lot

Descripció

Import
base €

IVA €

Import
total €

1

Centre residencial d'educació intensiva Can
Rubió

189.493,52

39.793,64

229.287,16

2

CRAE Maria Assumpta

190.392,06

39.982,33

230.374,39

3

Centre residencial d'acció educativa Osona

42.900,76

9.009,16

51.909,92

4

Centre d'acolliment Girona

427.539,50

89.783,30

517.322,80

5

CRAE Llars lnfantils Torre Vicens

222.408,29

46.705,74

269.114,03

6

Centre residencial d'acció educativa Coll de
l'Alba

38.519,10

8.089,01

46.608,11

7

CREI Els Castanyers

171.521,12

36.019,44

207.540,56

8

C.A. Mare de Déu de la Merce

301.491,20

63.313,15

364.804,35

9

CRAE Enric Llaberia

52.775,86

11.082,93

63.858,79

Vista la resolució d’inici de l’expedient de serveis de 23.06.2021.
Vista la resolució d’aprovació de l’expedient i dels plecs que regeixen el contracte de serveis
de 02.08.2021.
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Vist l’informe de la cap del Servei Gestió Administrativa de la DGAIA, de 23.09.2021, pel qual
es justifica la necessitat d’esmenar el plec de clàusules administratives particulars que
regeixen el contracte, pel que fa als criteris d’adjudicació (a l’apartat H del quadre de
característiques) i els annexos 1 (model d’oferta) i 4 (modificacions previstes en els plecs), i
l’apartat 2 del plec de prescripcions tècniques (Distribució de l’objecte del contracte en 9 lots).
Vist que les esmenes proposades no afecten al preu del contracte.
D’acord amb el que estableix l’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Vistes les facultats que són atribuïdes a la persona titular de la Conselleria per l'article 45.1
de la Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres.

RESOLC:
Aprovar les esmenes proposades al plec de clàusules administratives particulars que regeixen
el contracte, pel que fa als criteris d’adjudicació (a l’apartat H del quadre de característiques)
i els annexos 1 (model d’oferta) i 4 (modificacions previstes en els plecs), i a l’apartat 2 del
plec de prescripcions tècniques (Distribució de l’objecte del contracte en 9 lots).

Violant Cervera i Gòdia
Consellera de Drets Socials
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