ANUNCI
Identificació del contracte
Denominació del contracte:
Codi de l’Expedient:
Tipus de Contracte:
Règim:
Procediment:

Contracte administratiu especial d’explotació del servei de bar
de la piscina municipal de Sant Cugat Sesgarrigues (Estiu
2019).
1403 0011 2019
Servei
Ordinari
Obert Simplificat

De Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues pel qual es fa pública la formalització d'un contracte:
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.
b) Número d’identificació: 820680001.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública local
e) Número d'expedient: 1403 0011 2019
-2 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte:
Constitueix l’objecte del present contracte l’explotació del Bar ubicat a la Piscina municipal situada al
carrer Rasa de l'Amell, en el terme municipal de Sant Cugat Sesgarrigues, amb les condicions que preveu
el plec de clàusules administratives particulars, així com el plec de prescripcions tècniques.
Els espais objecte de la prestació del servei són els següents:
• Bar
• Cuina-Magatzem
• Terrassa accessible des del carrer.
• Terrassa ubicada en la zona de la Piscina per a ús exclusiu dels usuaris de la instal·lació.
Aquesta Corporació està interessada en què aquest servei sigui prestat de la manera més adient pel
correcte funcionament del conjunt de les instal·lacions, com a centre de reunió i convivència entre els
veïns del municipi conjuntament amb els de fora.
L’explotació del bar de la piscina en les condicions que es detallen en els presents plecs comporta a més
unes obligacions accessòries de prestar el servei de control d’accés a la Piscina Municipal i neteja dels
vestidors els caps de setmana i festius.
Aquest contracte es considera un contracte administratiu especial d’acord amb el que estableixen els
articles 25.1.b) i 25.2 de la Llei 9/2017, e 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
cosa es regirà pel que estableix aquest plec i les disposicions a les que es facin referència.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots: No.
d) Lloc d'execució: Sant Cugat Sesgarrigues
Termini d'execució:
Any 2019: del 15 de juny de 2019 i fins el 01 de setembre de 2019: obertura ininterrompuda.
D’11.00 a 20.00 hores diumenges i festius inclosos. L’ampliació d’horari requerirà la prèvia
autorització de l’Ajuntament
e) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
f) Codi CPV: 55100000-1 Serveis d’hosteleria.
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g) Codi NUTS: ES511.
-3 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: administratiu especial
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-4 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 615,60€ sense IVA
Import total IVA inclòs: 744,88€.
Import total IVA exclòs: 615,60€.
IVA suportat: 21 %.
-5 Adjudicació:
a) Data de l’adjudicació: 7 de maig de 2019
b) Contractista: Tania Ruiz Torres
c) Import d’adjudicació: 615,60 € + 129,28 € d’IVA = 744,88 € (IVA inclós) anuals
-6 Data de formalització: 14 de maig de 2019
L’Alcaldessa, Montserrat Albet i Noya
Sant Cugat Sesgarrigues, a data de signatura electrònica
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