ANUNCI
En virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Calella de data 22 de desembre
de 2021 s’anuncia el procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, per a la licitació de la concessió
de serveis per explotació d’un bar el Complex Esportiu Municipal Tomàs Claramunt de Calella, d’acord amb
el detall següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Calella
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Ajuntament de Calella
2. Domicili: Plaça de l’Ajuntament, 9
3. Localitat i codi postal: Calella 08370
4. Telèfon: 93 766 31 46
5. Telefax: 93 766 05 76
6. Correu electrònic: aj035.secretaria@calella.cat
7. Direcció de Internet del perfil del contractant: www.calella.cat
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: de dilluns a divendres laborables, de 8 a 14.00
hores i fins el dia 7 de febrer de 2022.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: Concessió de serveis
b) Descripció de l’objecte: Gestió i explotació d’un bar al Complex Esportiu Municipal Tomàs Claramunt
de Calella.
c) Lloc d’execució: Calella.
d) Termini d’execució: 2 anys.
e) Admissió de pròrroga: Sí, per períodes anuals fins un màxim de 2 anys, essent la durada màxima de
la concessió de 4 anys.
f) Establiment d’un acord marc: No
g) Sistema dinàmic d’adquisició: No
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a)
b)
c)
d)

Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert amb més d’un criteri de valoració.
Subhasta electrònica: No
Criteris d’adjudicació:



Projecte de gestió: fins a 35 punts.
Oferta econòmica: fins a 65 punts.

4. Cànon base de licitació:
Cànon anual: 1.200,00 €
Durada del contracte: 2 anys
Cànon base de licitació: 2.400,00 €

5. Garanties
Provisional: No s’exigeix
Definitiva: 10% del cànon ofertat per la durada màxima del contracte.
6. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: La presentació de les ofertes es realitzarà mitjançant l’eina de Sobre
Digital 2.0, fins el dia 7 de febrer de 2022 a les 14:00:00 hores.
b) Modalitat de presentació: Vegeu la clàusula 10a Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&reqP
hase=Cn&pagingPage=0&idCap=2258607
d) Nombre previst d’empreses que es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit):
No procedeix
e) Admissió de variants: No
f) Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l’oferta: 3 mesos
7. Obertura de les ofertes
a) Direcció: Plaça de l’Ajuntament, 9
b) Localitat: 08370 Calella
c) Data i hora: Sobre C el 15 de febrer de 2022 a les 11.00 hores a la sala de Plens de l’Ajuntament
de Calella. Aquesta sessió serà oberta al públic.

Calella, 10 de gener de 2022
L’alcalde accidental

Marc Buch i Rigola

