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

8544 Anunci per a l'adjudicació de la contractació de la gestió del servei públic d’atenció a la primera infància
de l’escola infantil municipal de Puigpunyent

Anunci del procediment obert, tramitació urgent, per a l’adjudicació de la contractació de la gestió del servei públic d’atenció a la
primera infància de l’escola infantil municipal de Puigpunyent amb criteris de qualitat educativa i social

1. Entitat adjudicadora:

Ajuntament de Puigpunyent

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c)  Expedient: 80/2014

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: Contractació de la gestió del servei públic d’atenció a la primera infància de l’escola infantil municipal de
Puigpunyent amb criteris de qualitat educativa i social
b) Termini d’execució: 2 anys prorrogables per dos anys mes. Inici del contracte 1 de setembre de 2014

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert (diversos criteris d’adjudicació).

 105.149€4. Pressupost:

Dispensada.5. Garantia provisional: 

6. Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Ajuntament de Puigpunyent, perfil del contractant www.puigpunyent.es
b) Domicili: Sa Travessia, 37
c) Localitat i Codi Postal: Puigpunyent 07194
d) Telèfon: 971.81.44.55
i) Fax 971.61.44.01
f) Data límit presentació de documents: 15 dies hàbils a partir de la data de la publicació al BOIB a les 13 hores

7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació: No s’exigeix.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Segons clàusula F dels plecs de clàusules administratives
particulars.

8.-Garanties:
a) Provisional.- No s’escau
b) Definitiva.- 5% de l’import d’adjudicació
c) Termini de Garantia.- Un any

 No es permet9.- Subcontractació.-
Puigpunyent a 13 de maig de 2014

El Batle President
Gabriel Ferrà Martorell
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