
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

INSTITUT VALL D'HEBRON, DE BARCELONA

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. 1/2019).

1. Entitat adjudicadora:

a) Òrgan de Contractació: Direcció de l'Institut Val d'Hebron de Barcelona

passeig de la Vall d'Hebron, 93-95 – Barcelona 08035

NIF: Q0801168F

Telèfon 93 212 50 04

Correu electrònic: a8052700@xtec.cat

Web: www.insvallhebron.cat

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria de l'Institut Vall d'Hebron de Barcelona

c) Número de l'expedient:1/2019

 

2. Objecte del contracte:

a) Servei de vigilància i serveis auxiliars a l'Institut Vall d'Hebron, de Barcelona

b) Lloc d'execució: Municipi de Barcelona

c) Termini d'execució: curs escolar 2019-2020 (des de l'1 de setembre de 2019 a 31 d'agost de 2020), amb un
període d'activitat previst de 186 dies, i d'acord amb el calendari escolar que s'aprovi a l'efecte per la
Generalitat de Catalunya i atenent el calendari lectiu del propi centre. Possibilitat de pròrroga per als cursos
escolars 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024.

 

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Regulació: no harmonitzada

 

4. Pressupost:

Import unitari preu màxim/hora vigilant: 15,30€ (abans d'IVA) (18,51€ IVA inclòs)

Import unitari preu màxim/hora auxiliar: 11,40€ (abans d'IVA) (13,79€ IVA inclòs)

Pressupost de licitació: 35.851,50€, abans d'IVA

Valor estimat del contracte: 215.109,00€, abans d'IVA

 

5. Garanties:

Definitiva: No es requereix, d'acord amb mesures previstes al decret llei 3/2016, i atesa la naturalesa del
contracte
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6. Consulta i obtenció dels plecs de la licitació:

al web de l'institut: www.insvallhebron.cat

 

7. Requisits específics del contractista:

Els que exigeix el plec de clàusules administratives particulars i els que especifica el plec de prescripcions
tècniques.

 

8. Criteris de valoració:

Els criteris d'adjudicació es troben detallats a l'annex 5 del plec de clàusules administratives particulars

 

9. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci. Hora
límit de presentació: 13:00 hores

b) Documentació a presentar: la que exigeix el plec de clàusules administratives particulars del contracte

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Secretaria de l'Institut Vall d'Hebron de Barcelona

2. Domicili: passeig de la Vall d'Hebron, 93-95

3. Localitat: Barcelona, 08035

 

10. Obertura de proposicions:

a) Entitat: Institut Vall d'Hebron

b) Domicili: passeig Vall d'Hebron, 93-95

c) Localitat: Barcelona, 08035

d) Data: es comunicarà oportunament

 

11. Despeses de l'anunci:

L'import del present anunci serà com a màxim de 500 €.

 

Barcelona, 4 de març de 2019

 

Encarna Medina Martínez

Directora de l'Institut Vall d'Hebron

 

(19.079.019)
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