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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

9949

Formalització del contracte de serveis de gestió de l’escola de música i dansa de Sant Llorenç des
Cardassar

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Data d’aprovació dels plecs: 13 de juliol de 2017.
2. Objecte del contracte
a) Descripció: Servei d’organització i realització de cursos de l’Escola de Música i Dansa de Sant Llorenç des Cardassar, en els
termes del plec de prescripcions tècniques.
b) Durada del contracte: Dos anys a comptar des de dia 1 del mes immediatament posterior a la data de signatura del contracte. En
els termes del plec de clàusules administratives particulars, s’admeten fins a dues pròrrogues d’un any cada una, de manera que la
durada màxima del contracte, pròrrogues incloses serà de quatre anys.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
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a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Contracte no subjecte a regulació harmonitzada.
4. Pressupost
En els termes del plec de clàusules administratives particulars:
1. Pressupost base de licitació total:
a) Import sense IVA: 297.000 euros.
b) IVA: 62.370 euros.
c) Total: 359.370 euros.
2. Preu per hora:
A partir del referit pressupost de licitació, s’estableix un preu per hora lectiva efectivament realitzada el qual s’haurà de
referir la proposició econòmica de les empreses licitadores.
Preu per hora lectiva efectivament realitzada
Preu màxim hora (IVA exclòs): 27 euros.
IVA: 5,67 euros.
Preu total: 32,67 euros (IVA inclòs).
Les ofertes presentades pel licitadors hauran de referir-se al preu per hora efectivament realitzada, facturant-se posteriorment
en funció del nombre d’hores realitzades en total.
5. Adjudicació i formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 9 d’agost de 2017.
b) Contractista: Produccions Xarxa Musical SL.
c) Import d’adjudicació: 27 euros per hora lectiva efectivament realitzada, IVA inclòs. D´acord amb el plec de clàusules
administratives particulars, el contracte tindrà un cost màxim anual per a l´Ajuntament de 179.685 euros, IVA inclòs.
d) Data de formalització: 12 de setembre de 2017.
Sant Llorenç des Cardessar, 12 de setembre de 2017
El batle
Mateu Puigròs Sureda
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