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Núm. 4321
AJUNTAMENT DE VERGES
Edicte sobre aprovació dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regiran el contracte de serveis per a la gestió de
la llar d’infants del municipi de Verges, mitjançant procediment obert i
convocatòria de licitació
El Ple municipal, en sessió de data 18 de maig de 2017, ha adoptat
l’acord d’aprovar el Plec de Clàusules Administratives de Prescripcions Tècniques que han de regir la contractació, pel procediment
obert ordinari, pel servei per a la gestió de la llar d’infants del municipi de Verges.
Simultàniament, a l’esmentada sessió plenària s’acorda convocar la
licitació d’aquest contracte, d’acord amb les dades següents:
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Verges
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2.- Objecte de contracte
a) Descripció de l’objecte: Servei per a la gestió de la llar d’infants de Verges
b) Lloc d’execució: Verges
c) Termini d’execució: Dos anys, més un d’optatiu de pròrroga
3.- Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
4.- Pressupost
66.680 €, (servei exempt d’IVA)
5.- Garantia
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació
6.- Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Verges
b) Domicili: La Placeta, 1
c) Localitat i codi postal: Verges 17142
d) Telèfon: 972780007
e) Fax: 972780446
f) Web: www.verges.cat
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7.- Requisits específics del contractista
Establerts a la clàusula desena i setzena del Plec de Clàusules Administratives
8.- Criteris de valoració de les ofertes
a) Aspectes pedagògics
b) Aspectes organitzatius i de gestió
c) Millores tècniques i de servei
d) Millores econòmiques
9.- Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar des de
l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la licitació al
Butlletí Oficial de la Província.
b) Documentació a presentar: la requerida a la clàusula núm. 12
del Plec de clàusules administratives
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Verges
10.- Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Verges
b) Domicili: La Placeta, 1
c) Localitat i codi postal: Verges 17142
d) S
 egons la clàusula quinzena del Plec de Clàusules Administratives.
11.- Despeses d’anuncis
A càrrec de l’adjudicatari
12.- Perfil del contractant
Es pot obtenir tota la informació relativa als Plecs de clàusules administratives i condicions tècniques a través de l’apartat de Contractació Pública/Perfil del contractant de la plana web de l’Ajuntament de Verges: www.verges.cat
Verges, 22 de maig de 2017
Ignasi Sabater Poch
Alcalde
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