ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis de l’Agència
Catalana de la Joventut.
EXPEDIENT 08/21/PX/O
1. Entitat adjudicadora: Agència Catalana de la Joventut.
2. Objecte:
a) Descripció: organització i realització d’estades d’idiomes a realitzar en els albergs
de XANASCAT, dins del programa de l’Estiu és Teu per a l’edició 2021.
Lots:
Lot 1: Estades d’immersió en llengua anglesa, francesa o alemanya.
Lot 2: Estades combinades d’anglès i astronomia les quals es desenvolupen
plenament en llengua anglesa i requereixen uns coneixements tècnics especialitzats
en la temàtica de l’astronomia
Lot 3: Estades d’immersió en llengua anglesa per a centres educatius classificats com
de màxima complexitat.
b) Termini d’execució: Des de la signatura del contracte amb l’entitat adjudicatària fins
al 31 de desembre de 2021 o en el moment en que s’hagin fet efectives la totalitat
d’obligacions derivades del contracte si fos anterior.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d'adjudicació: concurs.
4. Pressupost base de licitació: 235.639,55€, IVA no inclòs.
Valor estimat del contracte: 235.639,55€, IVA no inclòs.
5. Garanties:
a) Provisional: No s’exigeix
b) Definitiva: 5% de l’import de licitació.
6. Obtenció de documentació i informació: els plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars es podran obtenir o bé
trucant per telèfon o bé al perfil del contractant o bé apropant-se a:
a) Entitat: Agència Catalana de la Joventut (Àrea Assessoria Jurídica).
b) accés al perfil: http://www.acjoventut.cat
7. Requisits específics del contractista: s'exigirà l'acreditació de la solvència
econòmica, financera i tècnica d’acord al plec de clàusules administratives particulars.
8. Presentació d'ofertes
a) Termini de presentació de proposicions: fins les 14 hores del dia 28 d’abril de 2021.
b) Documentació a presentar: la que s'exigeix als plecs que regulen la licitació.
c) Lloc de presentació: mitjançant eina sobre digital.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos,
comptats a partir de la data d'obertura de les proposicions.
e) Admissió de variants: no s'admetran.
9. Obertura de les ofertes:
a) Obertura de les ofertes econòmiques (sobre B, documentació relacionada amb els
criteris d’adjudicació que s’han de valorar de forma automàtica i que es relacionen al

punt 10.b d’aquest anunci). La Mesa de contractació es reunirà en un acte públic, a
l'adreça electrònica que s’indiqui, el dia 30 d’abril de 2021 a les 13 hores. Aquesta data
pot variar si es presenten pliques per correu o s’han d’esmenar proposicions. La nova
data es comunicarà oportunament als licitadors.
10. Criteris d'adjudicació: Sobre una puntuació de 100 punts repartits entre el sobre B
(criteris subjectius) i C (criteris objectius) segons s’indica als plecs de contractació.
Barcelona, 13 d’abril de 2021

