-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Vallromanes.
b) Número d’identificació: 829690004.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Vallromanes
d) Tipus de poder adjudicador Administració
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis
f) Número d'expedient: CCS 1686/2018

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Vallromanes.
b) Domicili: Plaça de l'Església, 6
c) Localitat i codi postal: Vallromanes CP: 08188.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 935729159.
f) Adreça electrònica: vallromanes@diba.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?
reqCode=viewDetail&idCap=3061669
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
ambit=&keyword=vallromanes&reqCode=viewDetail&idCap=3061669
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 28.03.2019
Horari d’atenció: 24 hores

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contracte de concessió de serveis per a l'ús i l'explotació
del bar de la zona esportiva municipal ZEM de Vallromanes i control de les
pistes de Pàdel annexes.
b) Admissió de pròrroga: Sí, en períodes d’un any fins a un màxim de dos anys més
c) División en lotes y número de lotes/ de unidades:
No.
d) Lloc d'execució: Avda. Can Galvany s/n _08188 Vallromanes
e) Termini d'execució: 2 anys
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 55100000
h) Codi NUTS: ES511
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David Ricart Miró (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 07/03/2019
HASH: 35303fcd0fba675edbdaeb4237daea6b

ANUNCI
De Ajuntament de Vallromanes pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
concessió de serveis (exp. CCS 1686/2018)

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Concessió de serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 5.289,24. euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 2.000,00€
-8 Criteris d’adjudicació: Diversos criteris
-9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 28.03.2019
b) Documentació que cal presentar: Sobres A i B
c) Presentació d’ofertes:
c.2)Presentació Electrònica:

-10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Vallromanes.
b) Lloc: Ajuntament de Vallromanes
c) Data: Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà
automàticament fins al següent dia hàbil.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura del sobre B és públic.
L’alcalde
David Ricart i Miró
Vallromanes, 7 de març de 2019
Signat electrònicament a Vallromanes al marge en la data que hi figuri
(SIGNAT AMB FIRMA DIGITAL AVANÇADA)
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SOBRE «A» DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
SOBRE «B» PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ REFERENT AL CONTRACTE
D’EXPLOTACIÓ I ÚS DEL BAR DE LA ZEM DE VALLROMANES I CONTROL DE LES
PISTES DE PÀDEL ANNEXES.

