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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

14630 Anunci de licitació del servei d'escola municipal d'equitació del Patronat Municipal d'Esports
d'Alcúdia

Mitjançant Resolució del President del Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia, de data 17 de setembre de 2015, s’ha iniciat l’expedient de
contractació del CONTRACTE DEL SERVEI D’ESCOLA MUNICIPAL D’EQUITACIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
D’ALCÚDIA, mitjançant procediment obert i via d’urgència.

Conformement amb allò que estableix 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 regulador d’aquesta contractació s’exposa al públic durant un termini de cinc dies naturals – comptadors a partir del següent
al de la inserció d’aquest anunci en el BOIB-, perquè puguin presentar-s’hi reclamacions.

Simultàniament i de conformitat amb els arts. 142 i 159 del TRLCSP, s’anuncia licitació i s’obre el període per a la presentació d’ofertes, si
bé la licitació s’ajornarà, quan resulti necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra l’esmentat Plec de condicions.

1.Entitat adjudicadora

a)Organisme: Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia.
b)Dependència que tramita l'expedient: Contractació.
c)Núm. Expedient: CNPE-8/15

2.Objecte del contracte

a)Descripció de l'objecte: Impartir cursos d’equitació infantil organitzats pel Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia per tal
d’iniciar-los en la pràctica d’aquest esport.
b)Lloc d’execució: Municipi d’Alcúdia.
c)Termini d’execució: DOS CURSOS, prorrogables de mutu acord fins un màxim de DOS CURSOS MÉS, de conformitat amb la
clàusula 3 del plec de clàusules administratives

3.Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a)Tramitació: Urgent.
b)Procediment: Obert.

4.Preu del contracte i existència de crèdit. Valor estimat del contracte

4.a) Preu Base de licitació per preu unitari:

El pressupost de licitació d’aquest contracte, millorable a la baixa pels licitadors, es compon del preu unitari a continuació es detalla:

- : Amb un màxim de 50 nins, i una despesa màxima per curs de 16.000 €,Preu de licitació unitari per nin/mensual 40 Euros, IVA exclòs. 
IVA exclòs (19.360 €, IVA inclòs).

Aquest es el preu que podrà ser objecte de baixa d’acord amb els criteris d’adjudicació. La rebaixa en el preu que ofereixin les empreses
licitadores sobre el tipus de licitació del contracte s’aplicarà de forma proporcional a cada unitat i a cada curs o anualitat de duració del
contracte, així com també a les possibles anualitats o cursos de pròrrogues del contracte, que es reduiran en la mateixa proporció, en cas que
s’executin.

IVA preu unitari (al tipus del 21%): 8’40 €/nin mes
Preu total unitari licitació, IVA inclòs: 48’40 €/ nin mes

L’import per curs escolar del contracte derivat de l’execució d’aquest servei no podrà superar la quantia consignada a la corresponent partida
pressupostària, que actuarà com a límit. L’esmentat import es fixa en 19.360 Euros (IVA inclòs) per cada curs de durada del contracte. El
número màxim d’usuaris mensuals del servei s’estableix en 50 nins. En el cas que no s’ocupin la totalitat de les places previstes,
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l’adjudicatari tan sols podrà facturar segons els nins efectivament matriculats.

Existeix crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària ES341227991 del Pressupost del Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia per
assumir la despesa prevista per atendre les obligacions que es derivin per a l’òrgan de contractació del compliment del contracte durant
l’exercici de 2.015, per import de 7.260 €, IVA inclòs.

Conforme estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora d’hisendes locals “l’autorització o realització de despeses per als anys
2016 i 2017 es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressuposts.”

Distribució de la despesa del contracte prevista per anualitats:

            Any               Total (IVA inclòs)                      Aplicació Pressupostària
            2015                7.260’00 €                              2015 ES341227991
            2016              19.360’00 €                              2016 ES341227991
            2017              12.100’00 €                              2016 ES341227991
            Total:             38.720’00 €     

La despesa màxima prevista del contracte és de 38.720 €, IVA inclòs.

4.b) Valor estimat del contracte: 64.000 €, IVA exclòs.

En el preu del contracte es consideren incloses totes les despeses i impostos que hagi d’assumir el licitador per tal de dura a terme el servei
objecte del contracte, entre ells, imposts, despeses de transport, despeses de personal, material, etc.

5.Garanties

Provisional: NO
Definitiva: 1.600’00 € de conformitat amb la clàusula 11.2 del plec de clàusules administratives.

6.Obtenció de documentació i informació

a)Entitat: Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia i Departament de Contractació de l’Ajuntament d’Alcúdia.
b)Domicili: Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia: Passeig Pere Ventayol, s/n (Edifici Municipal de Can Ramis)
Departament de Contractació de l’Ajuntament d’Alcúdia: C/ Major, 9
c)Localitat i codi postal: Alcúdia 07400
d)Telèfon: 971 89 78 42 – 971 89 71 06
e)Telefax: 971 54 65 15
f)Data límit d'obtenció de documents i informació: la mateixa que per a la presentació d'ofertes.

7.Presentació de les ofertes

a)Data límit de presentació: 8 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci en el BOIB, en horari
d'obertura al públic (de 9 a 14 h.).
b)Documentació a presentar: L’establerta en el plec de clàusules administratives.
c)Lloc de presentació:

1r.Entitat: Registre d’Entrada del Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia.
2n.Domicili: Passeig Pere Ventayol, s/n (Edifici Municipal de Can Ramis)
3r.Localitat i codi postal: Alcúdia 07400.

8.Obertura de les ofertes

a)Entitat: Ajuntament d’Alcúdia.
b)Domicili: carrer Major, 9.
c)Localitat: Alcúdia.
d)Data: Tercer (3º) dia hàbil posterior al dia en què acabi el termini de presentació de les propostes (a efectes d'obertura de pliques, el
dissabte es considerarà inhàbil).
e)Hora: A les 12 h.

9. Criteris de valoració de les ofertes

Per la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa, s’atendrà als criteris o aspectes directament vinculats a
l’objecte del contracte, basats en els previstos a l’article 150.1 del TRLCSP que a continuació s’indiquen:
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Únic criteri: Proposta econòmica (criteri subjecte a fórmula matemàtica): fins un màxim de 100 punts.

Es valorarà el percentatge de baixa que ofereix el licitador respecte al preu unitari de licitació establerts a la clàusula 4 d’aquest plec. Es
valorarà el major percentatge de baixa amb la màxima puntuació (100 punts).

Els licitadors hauran d’especificar l’import resultant una vegada aplicat el percentatge de baixa al preu de licitació, de conformitat amb el
model d’oferta econòmica de l’Annex I d’aquests plecs.

Aquests punts es repartiran de la següent manera:

0 Punts per les ofertes sense baixa.
100 punts per l’oferta més baixa.

Les demés ofertes que facin rebaixa obtindran punts segons el següent criteri:

P = (Bx * 100) / B

A (baixa)= Preu de licitació – oferta econòmica valorada.
Bx (percentatge de baixa de l’oferta objecte de valoració) = 100 * (A / preu de licitació)
B = percentatge de baixa de l’oferta més econòmica.
P = Puntuació final de l’oferta.
* = signe de multiplicació
/ = signe de divisió

10.Despeses d'anuncis

Seran a càrrec de l’adjudicatari fins un màxim de 2.000 Euros.

 http://www.ajalcudia.net/patronat/11.Portal Informàtic on es pot obtenir informació:

 

Alcúdia, 25 de setembre de 2015

El President del Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia,
Joaquín Cantalapiedra Aloy
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