
 
Ajuntament de Felanitx

D'acord amb el disposat a l'art. 154 del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, es publica el següent,

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Felanitx
b) Dependència que tramita l'expedient: Negociat de Contractació
c) Nombre d'expedient: 77/2018
d) Direcció d'Internet del perfil del contractant: 

http://ajfelanitx.eadministracio.cat

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: gestió servei públic
b) Descripció: organització i gestió del  servei públic d'escola d'estiu, 

Nadal i Pasqua de Felanitx, s'Horta i Cas Concos. 
c) CPV: 920000001
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOIB
e)  Fecha  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  núm.  31,  de  
10.03.18

3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert

4. Valor estimat del contracte: 355.307,76 €, IVA exclòs.

5.  Pressupost  de  licitació  (aportació  econòmica  de  l'Ajuntament,  IVA 
exempt). Import net: 4.454,93 € anuals, IVA exempt. Import total: 4.454,93 
€ anuals. 

6. Formalització del contracte.
a) Data d'adjudicació: 29.05.18.
b) Data de formalització del contracte: 1.06.18.
c) Contractista: CENTRE D'ESTUDIS DE L'ESPLAI
d) Preu d'adjudicació. Import net: 4.042,29 € anuals, IVA exempt.
e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: 
- Personal de suport de llengua anglesa: 14 hores d'angles setmanals 

amb un professor d'anglès o auxiliar de conversa.
-  Material  esportiu:  aportació  de  material  esportiu  a  les  activitats 

(pilotes, raquetes, beisbol), ampliant el material mínim establert al PPT.
-  Material  no  fungible:  aportació  de  material  no  fungible  a  les 

activitats, ampliant el material mínim establer en el PPT.
-Material per als jocs d'aigua: aportació de material de jocs d'aigua a 

les activitats, ampliant el material mínim establert en el PPT.
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-  Increment  d'hores  d'anglès:  increment  de  31,5  hores  més  a  la 
setmana d'anglès.

- Increment d'hores de les sortides: una sortida cada quinze dies en 
període estival per a cada escoleta.

-  Inscripcions  presencials  a  s'Horta  i  Cas  Concos:  quinze  dies 
d'inscripcions.

Felanitx, document signat electrònicament al marge
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