
Generalitat de Catalunya

Departament d’Educació

Institut Puig Castellar

 Anunci pel qual es posa en oferta pública un contracte menor de serveis per 

al bar-cantina de l’Institut Puig Castellar, de Santa Coloma de Gramenet 

1. Entitat adjudicadora

a) Institut Puig Castellar NIF Q-5855647-C

b) Dependència que tramita l'expedient: Institut Puig Castellar

c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública

d) Principal activitat del poder adjudicador: Prestació de serveis educatius públics.

e) Domicili: C/ Anselm de Riu, 10

f) Localitat i codi postal: Santa Coloma de Gramenet, 08924

g) Telèfon: 933916111

h) Adreça electrònica: a8028047@xtec.cat

2. Objecte del contracte

a) Descripció: el contracte tindrà per objecte el servei de bar-cantina de l’Institut Puig 

Castellar pel període establert al Termini d’execució.

b) Admissió de pròrroga: No

c) Lloc d’execució: Santa Coloma de Gramenet

d) Termini d’execució: el termini d’execució és de 2 mesos i 6 dies, des del 14 

d’octubre del 2019 al 20 de desembre del 2020. 

3. Tipus de servei i procediment 

a) Tipus d’expedient: Serveis 

b) Procediment: Contracte menor

4. VEC (valor estimat del contracte)

Valor estimat del contracte: 4.000.- euros, sense IVA.

5. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 1 d’octubre de 2019 

b) Documentació que cal presentar: La que doni fe del compliment dels requisits legals

establerts al Plec de Prescripcions Tècniques del contracte i les propostes de l’oferta 

pròpiament dita.

c) Presentació d’ofertes: en format paper, de 10:00 a 13:00, de dilluns a divendres, a la

secretaria de l’Institut
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6. Atorgament

L’atorgament del contracte o no, es comunicarà als titulars de les ofertes el 4 d’octubre

de 2019.

L’atorgament el farà una comissió constituïda pel Director, la Secretària, la Cap 

d’Estudis adjunta i dos membres del Consell Escolar de l’Institut, que valorarà les 

ofertes segons aquesta ordre de prelació:

1) El compliment dels requisits legals establerts al Plec de Prescripcions Tècniques del

contracte.

2) El compromís amb els requisits no estrictament legals establerts al Plec de 

Prescripcions Tècniques del contracte.

3) Les propostes que assegurin un servei complet i de qualitat (cambrers suficients, 

maquinari apropiat, selecció ecològica de les escombraries, etc.)

4) L’oferta de productes, de la qual es tindrà en compte tant el caràcter saludable -tal 

com s’indica al Plec- i la varietat dels productes, com el preu.
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