ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)

Organisme: Ajuntament de Llançà.
Número d’identificació: 1709260009.
Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Llançà
Número d'expedient: 656/2020

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Entitat: Ajuntament de Llançà.
Domicili: Av. Europa, 37
Localitat i codi postal: Llançà CP: 17490.
Codi NUTS: NUTS3 – ES512
Telèfon: 972380181.
Adreça electrònica: contractacio@llanca.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.llanca.cat
Data límit d'obtenció de documents i informació: 4 de juny de 2020
Horari d’atenció: De 9 a 14 h.

-3 Objecte del contracte
Descripció de l'objecte: Servei de gestió del Casal esportiu
Admissió de pròrroga: Si
Divisió en lots: No
Lloc d'execució: Llançà
Codi CPV: 92620000-3 serveis relacionats amb l’esport
Codi NUTS: ES512

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: contracte de serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte: 91.494,51 euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

-7 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No s’exigeix
b) Solvència: veure punt G) quadre de característiques
-8 Criteris d’adjudicació: clàusula catorzena del PCA
-9 Presentació de les ofertes
a)
b)
c)
d)

Data límit de presentació: 7 de juny de 2020
Hora: 14 hores
Documentació que cal presentar: omplir documents inclosos en sobre digital
Presentació d’ofertes: presentació electrònica (sobre digital)

-10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Llançà.
b) Data: 9 de juny de 2020 (sobres A i B)
c) Es determinarà previ anunci al perfil l’obertura del sobre C

Llançà, amb data de signatura electrònica
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Francesc Guisset i Lagresa,
Alcalde

