Exp. 2020/110 (340/2020/48)
ANUNCI
Per resolució d’Alcaldia número E-8625/2020, de 29 de desembre de 2020, s'aprovà la licitació
del contracte de serveis per a la gestió dels Tallers de Suport Escolar diversificat als
centres educatius de Primària, del Pla Educatiu d'Entorn de Granollers per a l'any 2021,
així com els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que han de
regir la tramitació d’aquest expedient licitatori, mitjançant procediment obert sumari i
tramitació ordinària,, així com s'acordà convocar la licitació de forma simultània, d’acord amb
allò previst als articles 135, 156 i 159, de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP), d’acord amb les següents condicions:
1. Objecte del contracte: «Gestió dels Tallers de Suport Escolar diversificat als centres
educatius de Primària, del Pla Educatiu d’Entorn de Granollers, per a l’any 2021, consistent en
9 tallers d’acompanyment, motivació i suport a l’alumnat i reforç de l’atenció educativa»
2.

Els CPV és 80100000-5 Servicios de Enseñanza Primaria..

El pressupost base de licitació és de 27.000 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
22.314,05 € de pressuposrt net més 4.685,95 € d’IVA (21%) és adequat al mercat, a càrrec de
les partida pressupostària K4111.32511.22706, Estudis i treballs Pla d’Entorn, per a l’any 2021
3.

El valor estimat del contracte , als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la
LCSP, és de 22.314,05 € IVA exclòs.
Garanties de la contractació: Queda dispensada la constitució de garantia provisional i
definitiva, de conformitat amb allò que disposen els articles 106, 107 i 159.6.f) de la LCSP, ja
que ens trobem en un procediment obert sumari.
4.

Durada del contracte: La durada del contracte en període executiu serà de 7 mesos sense
possibilitat de pròrroga
5.

Obtenció de documentació i informació: El plec de condicions administratives i tècniques
particulars d'aquesta contractació es podran aconseguir a través de la pàgina web de
l'Ajuntament: https://seuelectronica.granollers.cat on es determina el perfil del contractant, dins
el període de presentació de proposicions i a la plataforma de contractació pública electrònica
PIXELWARE.
6.

Presentació de pliques. Els licitadors presentaran un únic sobre per mitjans electrònics a
través del portal indicat en el plec de clàusules administratives. Les proposicions que no es
presentin per mitjans electrònics seran excloses.
7.

El termini de presentació de pliques finalitza el dia 20 de gener de 2021 a les 14:00:00 hores.
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Obertura de pliques: L'obertura dels sobres es farà a través de la plataforma electrònica i
no seran publiques, ja que s'utilitzen exclusivament mitjans electrònics fefaents que acrediten el
moment de l'obertura dels sobres i el secret de la informació.
8.

Criteris per a la valoració de les proposicions: Per a la valoració de les proposicions i la
determinació de la millor oferta, es tindrà en compte els criteris d’adjudicació establerts en el
Plec de clàusules administratives particulars.
9.

10. Condicions

especials d'execució: Les establertes a la clàusula XI.2 del plec de clàusules
administratives particulars.
11. Solvència

econòmica i tècnica: Les establertes a la clàusula III.2 del plec de clàusules
administratives particulars.
12. Variants:

No s’admeten.

13. Model

de proposició i documentació que cal presentar: Els licitadors hauran de
presentar la seva sol·licitud ajustada al model de proposició que consta en el Plec de
condicions aprovat.

La directora del Servei de Contractació i Compres

