Ajuntament de Cunit
ANUNCI
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a) Organisme. Junta de Govern Local
b) Dependència que tramita l'expedient. Secretaria
c) Numero d'expedient. 1016/2020
d) Obtenció de documentació: Perfil del Contractant
2. Objecte del Contracte:
a) Tipus. Serveis
b) Descripció. Contractació per a l’explotació indirecta dels servei d’activitats que se
situaran a la zona de servitud de protecció per a la temporada 2020-21.
c) Durada del contracte: 2 temporades de bany
d) Admissió de pròrroga. No es preveu
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació. Ordinària
b) Procediment. Obert
c) Criteris d'adjudicació.
c.1)Criteris de valoració automàtica (70 punts)
millora del preu de licitació del cànon
c.2)Criteris de judici de valor (30 punts)
tipus activitat i característiques prestació fins a 10 punts
mitjans personals fins a 5 punts
l’utillatge utilitzat fins a 5 punts
Pla d'explotació fins a 5 punts
Especialització i originalitat activitat fins a 5 punts
4. Valor estimat del contracte: no comporta cap obligació econòmica per a la
Corporació Municipal
5.- Cànon licitació
El Cànon que han d’oferir els licitadors és per import mínim del especificat per a cada
lot al PCAP a l’apartat 1.2.
6. Garanties exigides.
Provisional: No s’exigeix
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació per a les tres temporades IVA exclòs
7. Capacitat per contractar:
Els licitadors hauran d’acreditar que tenen plena capacitat d’obrar, la solvència
econòmica, financera o tècnica i professional d’acord amb l’apartat 1.14 del Plec de
clàusules administratives particulars i que no estan afectats per cap de les

circumstàncies que enumera l’art. 71 LCSP
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació d’ofertes: 15 dies NATURALS a partir de la publicació
d’aquest anunci al Perfil del Contractant
b) Presentació telemàtica Sobre Digital
c) Admissió de variants. NO
9. Obertura d'ofertes:
Sobre 1: el segon dia hàbil següent a la finalització del termini de presentació de
propostes;
Sobre 2: seguidament de la qualificació de la documentació administrativa (sobre 1);
Sobre 3: el dia i hora establert per la Mesa de Contractació en l’acte d’obertura del
sobre 2.
Cunit, a data de la signatura electrònica
El Secretari
Alexandre Pallarès Cervilla

