AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
Plaça Manel Ferré 3 43895 l’Ampolla
Telf. 977 460 018 – Fax 977 593 380
www.ampolla.cat

ANUNCI
De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de 2 d’agost de 2021, pel qual,
es va aprovar l’expedient de contractació que s'indica més avall, s’anuncia l’acte
licitatori, que tindrà lloc amb subjecció al Plecs de clàusules administratives i
prescripcions tècniques aprovats, d’acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament de L'Ampolla
NUTS: ES514
Adreça: Plaça Manel Ferré,
Telèfon i fax: 977 46 00 18 i 977 59 33 80
Adreça electrònica: ampolla.cat
Ubicació URL Perfil de contractant: ampolla.cat
2. Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte:
Subministrament de menús per al menjador escolar de l’Escola Pública Mediterrani a
l’Ampolla i de la Llar d’Infants Municipal (Marinada).
CPV:
55523100-3 Serveis de menjadors per escoles.
55524000-9 Serveis de subministrament d’àpats per a escoles
Lloc d'execució del contracte: L’Ampolla.
3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Criteris d'adjudicació: Diversos criteris.
4. Tipus de licitació:
Pressupost base de licitació: 52.560 euros € i 5.256 € d’IVA.
Preu licitació màxim: 3,65 €/menú/dia + 0,37 €/IVA
Valor estimat del contracte: 105.120 €
5. Règim de Garanties:
Garantia definitiva: 5 % de l'import del preu final ofert pel licitador
6. Durada del contracte:
Durada: 2 anys (cursos escolars 2021/22 i 2022/2023)
Pròrroga: Admet 2 pròrrogues.
7. Obtenció de documentació i informació.
Organisme: Ajuntament de L'Ampolla
NUTS: ES514
Adreça: Plaça Manel Ferré,
Telèfon i fax: 977 46 00 18 i 977 59 33 80
Data límit d’obtenció de documents i informació: 15 dies naturals des de l’endemà
publicació al perfil del contractant
8. Criteris d'adjudicació:
D’acord amb la clàusula 14 del plec de clàusules administratives:
a) Criteris que depenen d’un judici de valor (màxim 25 punts):
Memòria tècnica
b) Criteris valorables de forma automàtica (75 punts):
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Preu (màxim 65 punts)
Proximitat de la cuina (màxim 10 punts)
9. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la
licitació en el perfil de contractant
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula tretzena (13) del plec de clàusules
administratives.
Lloc de presentació: les empreses licitadores han de presentar la documentació
exigible i les proposicions electrònicament mitjançant, únicament i exclusiva, la
plataforma de contractació de L'Ampolla a través de l’eina Sobre Digital, accessible a
l’adreça web següent: ampolla.cat.
9. Obertura de les ofertes.
Data i hora: es farà pública mitjançant el perfil del contractant
10. Altres informacions: Les que figuren al Plec de clàusules administratives
particulars i plec de prescripcions tècniques.
L’Ampolla, 3 d’agost de 2021.
L’Alcalde,
Francesc Arasa Pascual

