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ANUNCI
1.

Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l’obtenció de la
informació:
a) Organisme: Institut Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament (IMET),
organisme autònom de Vilanova i la Geltrú (IMET)
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Gestió de l’IMET
c) Número d’expedient: 000360/2017-IMET
d) Obtenció de documentació i informació: Servei de Gestió de l’IMET, de 9.30 a
13:30 hores de dilluns a divendres, i al Perfil del Contractant
(http://www.imet.cat/index.php?page=Perfil-del-contractant)

2.

Objecte de l’acord marc:
a) Tipus: serveis
b) Descripció: selecció de formadors amb els quals, durant la seva vigència, es
celebraran contractes de serveis per impartir cursos de formació i/o accions
formatives.
c) Durada del contracte: 4 anys
d) Admissió de pròrroga: no.

3.

Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert subjecte a regulació harmonitzada
c) Criteris d’adjudicació:
Criteris subjectes a un judici de valor (49 punts)
1. Memòria tècnica (30 punts)
2. Enregistrament en format vídeo i audio (19 punts)
Criteris d’aplicació automàtica (51 punts)
1. Hores extraordinàries per a alumnes amb dificultats especials (20 punts)
2. Hores extraordinàries de coordinació (20 punts)
3. Compromís d’assumir l’especialitat de pràctiques (11 punts)

4.

Valor estimat de l’acord marc:
Valor estimat: 6.000.000,00 €, exclòs l’IVA, per a la totalitat del conjunt de
contractes que previsiblement es perfeccionin durant la vigència de l’acord marc.

5.

Garanties exigides:
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import de cada contracte que es perfeccioni en base a aquest
acord marc, IVA exclòs.
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6.

Capacitat de contractar:
Els licitadors hauran d’acreditar que tenen plena capacitat d’obrar, solvència
econòmica i financera, i tècnica i professional, d’acord amb la clàusula 9 del Plec
de Clàusules Administratives, i que no estan afectats per cap de les
circumstàncies que enumera l’article 60 TRLSCP.

7.

Presentació de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 7 de novembre de 2017
b) Lloc de presentació:
1) Dependència: Registre d’entrada de l’IMET
2) Domicili: carrer Unió, 81-87
3) Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú, 08800
e) Admissió de variants: no
f) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: tres
mesos a comptar des de la data d’obertura de les proposicions.

8.

Obertura d’ofertes:
a) Adreça: Sala d’Actes, carrer Únió, 81-87.
b) Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú, 08800
c) Data i hora: es publicarà al Perfil del Contractant amb 3 dies d’antelació, una
vegada la Mesa hagi obert, en sessió privada, els sobres corresponents a la
documentació administrativa (sobre 1) i als criteris valorables a través d’un
judici de valor (sobre 2).

9.

Despeses de publicitat:
No es contemplen.

10. Data d’enviament de l’anunci al “Diari Oficial de la Unió Europea”:
28 de setembre 2017

Secretari per delegació

Signat a Vilanova i la Geltrú,
22/09/2017 11:47:05
Francesc Torres Ferrando

Aquest és un document electrònic emès per l’Institut Municipal d’Educació i Treball.
La seva autenticitat es pot comprovar en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio.
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