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Núm. 5998
AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Anunci per a la licitació del contracte de serveis d’arts escèniques del municipi de l’Escala
Exp. 2017/2705
1.- Entitat adjudicadora:
Ajuntament de l’Escala
2.- Objecte del contracte:
Serveis d’arts escèniques del municipi de l’Escala
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: Ordinari
Procediment: Obert
Forma: Criteris de selecció
Termini: 15 dies
4.- Preu, durada del contracte i valor estimat (VEC):
El pressupost del contracte és de 20.000,00 €/any (IVA inclós).
El valor estimat del contracte és de 82.644,63 €
5.- Criteris d’adjudicació:
a) Oferta econòmica (50 punts)
PE i = (50 punts) x B / Bi
On

Bi = oferta a valorar
B = oferta més baixa
PE i = Puntuació econòmica de l’oferta

b) Pla pedagògic i projecte acadèmic, desenvolupant els requeriments establerts en la licitació. (fins a 40 punts) La proposta podrà contemplar, de forma integrada o individualitzada, els següents paràmetres:
- Desenvolupament i concreció de la metodologia de treball
- Grau de varietat i nombre d’activitats en la programació,
així com l’adequació d’aquestes a la diversitat d’edats i entorns socials, culturals i econòmics
- Desenvolupament i concreció del calendari de treball
- Mitjans per a la prestació dels serveis
c)	Altres serveis no contemplats en el Plec a càrrec de l’adjudicata-
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ri (oferiment de talles d’interpretació dramàtica, d’una temàtica
concreta com ara gestualitat, mim, clown, etc). (Fins a 10 punts).
La proposició haurà de ser clara i concreta i haurà d’incorporar
la seva valoració econòmica per a èsser valorada.
6.- Obtenció de documentació, informació i presentació de pliques:
Entitat: Ajuntament de l’Escala. www.lescala.cat/ajuntament/licitacions
Domicili: c/Pintor Joan Massanet, núm. 34.
Localitat i codi postal: L’Escala - 17130
Telèfon: (972) 774848 – Fax: (972) 774284
7.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: quinze dies naturals des de la publicació d’aquest anunci en el BOP.
b) Documentació a presentar: La detallada en el plec.
L’Escala, 12 de juny de 2017
Víctor Puga i López
Alcalde
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