QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte: Organització i realització d’estades i cursos de llengua anglesa
Catalunya, Gran Bretanya, Irlanda, Canadà i Estats Units i campaments
d’estiu d’immersió lingüística.
B. Pressupost de licitació: màxim de 150.000 € (145.000 € + 5.000 €
corresponents al tipus d’IVA que sigui aplicable d’acord amb el règim espècial
d’agència de viatges (R.E.A.V.) previst en la Llei de l’impost)
C. Valor estimat del contracte: 145.000, IVA exclòs
D. Divisió per lots: no correspon
E. Forma de determinació del preu: a tant alçat.
F. Partida pressupostària: 226.0010-001
G. Plurianualitat: no.
H. Classificació empresarial: no.
I. Solvència econòmica i financera i tècnica o professional:
Declaració relativa a la xifra de negocis global anual de l’empresa en el curs
dels 3 darrers exercicis econòmics, amb un mínim anual de 350.000 €.
Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per
responsabilitat civil que cobreixi un import mínim de 500.000 €.
J. Per a la solvència tècnica i professional:
Una relació dels principals treballs efectuats en els darrers 3 anys, relacionats
amb l’objecte del contracte, que inclogui l’import , les dates i els beneficiaris
públics o privats.
Una declaració dels materials, instal·lacions i l’equip tècnic de què disposi
l’empresari per a la realització del contracte.
K. Percentatge màxim de subcontractació: 50% segons estableix l’article 215
de la LCSP.
L. Criteris d’adjudicació:
a) Qualitat i valor tècnic de l’oferta: fins a 50 punts.
b) Proposta econòmica: fins a 35 punts
c) Valoració de propostes del servei no avaluables mitjançant fórmules :
fins a 7 punts
d) Valoració de propostes del servei avaluables mitjançant fórmules: fins a
8 punts:
LL. Garantia definitiva: 5% import adjudicació (exclòs l’IVA)

M. Modificació del contracte: es pot modificar per raons d’interès públic i a
causa de la situació creada pel COVID19, d’acord amb els supòsits previstos
en l’article 205 de la LCSP, el procediment regulat en l’article 191 i les
particularitats previstes en l’article 207 de la mateixa norma.
N. Termini d'execució del contracte: des de la signatura del contracte fins a 31
d’agost , prorrogable només d’acord amb el previst en la base 17a del plec de
clàusules.
O. Termini de garantia: tres mesos
P. Revisió de preus: no
Q. Admissió de variants: no.
R. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: ordinària, oberta i sense
subjecció a regulació harmonitzada.

