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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE PORRERES

5936 Anunci de licitació del contracte del servei d'educació infantil de primer cicle al centre públic del
municipi de Porreres

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Porreres.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
c) Data d'aprovació dels plecs: 23/5/2016.

2. Objecte del contracte

 
a) Descripció: Servei d'educació infantil de primer cicle al centre públic de Porreres.
b) Durada del contracte: Quatre anys a iniciar el dia 1 de setembre de 2016, amb possibilitat de dues pròrrogues d'un any cadascuna
(total sis anys) en els termes del plec de clàusules administratives particulars.

3. Procediment, tramitació i forma d'adjudicació

 
a) Procediment: Obert.
b) Tramitació: Ordinària.
c) Forma: Contracte no subjecte a regulació harmonitzada.

4. Pressupost

 
a) Import: S'estableix un preu màxim anual de 90.936,00 €, amb una previsió de 6 aules obertes. Vist que el contracte té una durada
inicial de 4 anys, prorrogable fins a 6 anys, el preu estimat del contracte és de 545.616,00 euros.
b) IVA: No es troba subjecte a IVA.

5. Garanties

Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació del contracte, exclòs l'impost sobre el valor afegit.

6. Obtenció de documentació i informació

 
a) Entitat: Ajuntament de Porreres.
b) Domicili: Plaza de la Vila, 17, 07260, Porreres.
c) Telèfon: 971647221
d) Telefax: 971168265
i) Perfil del contractant: http://www.porreres.cat/

acreditació de la solvència tècnica i econòmic/financera del contractista, en els termes del plec de7. Requisits específics del contractista: 
clàusules administratives particulars.

8. Presentació d'ofertes

 
a) Termini: 15 dies naturals explicats a partir de l'endemà al dia de la publicació de l'anunci de licitació en el BOIB. Si l'últim dia d'aquest
termini anés dissabte, diumenge o inhàbil, el termini de presentació de proposicions s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.
b) Hora límit: 14:00 hores.
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c) Documentació a presentar: L'especificada en el plec de clàusules administratives particulars que regeix la licitació del contracte.
d) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament de Porreres, plaça de la Vila, 17, 07260

9. Obertura de les ofertes

 
a) Entitat: Ajuntament de Porreres
b) Domicili: Plaça de la Vila, 17, 07260, Porreres.
c) Data i hora: Les anunciades al seu moment en el perfil del contractant.

10. Criteris de valoració d'ofertes i adjudicació del contracte en els termes establerts en el plec de clàusules administratives
particulars.

 
a) Avaluables mitjançant fórmula: fins a a 53 punts

- Proposició econòmica: fins a 45,5 punts
- Millores: fins a 7,5 punts: Increment setmanal del servei d'escola d'estiu mes agost: fins a 4,5 punts; altres millores: fins a 3
punts

b) Avaluables mitjançant judici de valor: fins a 47 punts
- Proposició de gestió educativa: fins a 27 punts
- Proposició de gestió administrativa/organitzativa: fins a 20 punts

11. Altres informacions

D'acord amb el que es disposa en l'article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, el plec de clàusules administratives particulars s'exposa al públic, en les oficines municipals, durant el termini de deu dies
naturals a partir de la data de publicació d'aquest anunci, perquè puguin presentar-se reclamacions.

Porreres, 24/5/2016

 
L'alcaldia,

Francisca Mora Veny
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