DECRET 235/2021
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Atès que per Decret número 173/2021, de data 17/05/2021, es va aprovar l’expedient de
contractació, per procediment obert, del contracte per la concessió del servei de piscina i
bar situats a la Ctra. de Lourdes s/núm. inclosos al Pla Parcial B1 Sobirans d’Arenys de Munt
per un termini de dos anys, amb possibilitat de pròrroga (exp. 707/2021), així com dels
plecs de clàusules que el regeixen.
Atès que l’anunci de licitació es va publicar al Perfil del contractant en data 17/05/2021.
Atès que, una vegada obert el sobre A de l’única empresa presentada a la licitació, aquesta
ha subsanat la incongruència detectada entre el DEUC (pàg. 7, apartat D) i la memòria, pel
que fa a la gestió del bar, gestió que subcontractarà i que ha acreditat aportant un nou
DEUC degudament emplenat.
Atès que aquesta subsanació s’ha publicat al Perfil del contractant en data 16/06/2021.
Vist que la Mesa de Contractació reunida en data 22/06/2021 proposa la següent
classificació de les ofertes presentades:
Ordre
1

Tercer
PLAYERS SPORT I GESTIÓ SLU B61949111

D’acord amb els antecedents exposats i de conformitat amb les atribucions que la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic atribueix a
l’Alcalde President,
HE RESOLT
Primer.- Classificar l’oferta presentada a la licitació del contracte per la concessió del servei
de piscina i bar situats a la Ctra. de Lourdes s/núm. inclosos al Pla Parcial B1 Sobirans
d’Arenys de Munt per un termini de dos anys, amb possibilitat de pròrroga (exp.
707/2021):
Ordre
1

Tercer
PLAYERS SPORT I GESTIÓ SLU B61949111
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Essent l’oferta econòmica presentada per PLAYERS SPORT I GESTIÓ SLU, amb CIF.
B61949111 la següent:
-

Cànon anual: 300,00 € (TRES-CENTS EUROS) anuals.

-

Per hores de dedicació millorant la clàusula 2.3 del plec de clàusules tècniques:
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o 1 hora diària més d’obertura de la piscina endarrerint el seu tancament,
sobre les previstes en el Plec de clàusules tècniques.
o 1 hora diària de més d’obertura de la piscina sobre les previstes en el Plec de
clàusules tècniques.
Segon.- Requerir a PLAYERS SPORT I GESTIÓ SLU, amb CIF B61949111, per a què en el
termini de 10 dies acrediti el dipòsit de la garantia definitiva, tal i com estableixen els plecs
de clàusules administratives particulars, pel 5% de l’import de licitació del contracte, IVA
exclòs, que és la quantitat de 3.573,53 € (VEC x 2 anys = 71.470,52 € * 5%)
Tercer.- Notificar la resolució a l’empresa licitadora que ha pres part en el procediment de
contractació en el perfil de contractant de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en compliment
de l’article 151.1 LCSP.
Quart.- Notificar la resolució a la Regidoria i a la Tresoreria municipal als efectes oportuns.
Ho mana i signa l’alcalde president de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
L’Alcalde,
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