AJUNTAMENT DE SANT RAMON
ANUNCI
de l’Ajuntament de Sant Ramon referent a la licitació del contracte de
d’explotació del bar de la piscina municipal, manteniment i neteja del lavabo
i vestidors, i gestió del cobrament de les entrades.
_1 Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Sant Ramon
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria..
_2 Objecte del contracte:
a) Tipus: Contracte administratiu especial.
b) Descripció de l’objecte: Explotació del bar de la piscina municipal,
manteniment i neteja del lavabo i vestidors, i gestió del cobrament de
les entrades.
c) Divisió per lots i número: No
d) Lloc d’execució: Sant Ramon
e) Termini d’execució: 4 anys a partir del dia 22 de juny de 2018 fins el
dia 2 de setembre de 2021 .
f) CPV (Referència de nomenclatura): 55410000-7: Servei de gestió de
bars

_3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Urgent
b) Procediment: Obert
c) Tipus: Obert amb varis criteris d’adjudicació.
d) Criteris d’adjudicació: Pluralitat de criteris, d’acord amb la clàusula 10a
del Plec de Clàusules Administratives.
e) Subhasta electrònica: No
_4 Pressupost base de la licitació:
a) Import base de la licitació: Mínim 50 euros/anual com
anual ( 200 euros per quatre anys)

a cànon fix

_5 Garanties:
S’eximeix la constitució de garantia provisional i definitiva, atenen a les
circumstàncies concurrents en aquest contracte.
6 Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Sant Ramon NIF P-2523800-G
b) Domicili: Plaça de la Bassa, 3
c) Localitat i codi postal: Sant Ramon, 25215 - Espanya
d) Telèfon: +34 973 524018
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AJUNTAMENT DE SANT RAMON
f) Correu electrònic: ajuntament@santramon.ddl.net
f) Web: http://satramon.ddl.net (Perfil del contractant)
g) Data límit per a l’obtenció de documents i informació: fins a l’últim dia
per a la presentació d’ofertes. Horari: 8 a 14 hores de dilluns a divendres
h) Per consultes i aclariments tècnics: ajuntament@santramon.ddl.net
i) Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques:
http://santramon.ddl.net (perfil del contractant)
_7 Requisits específics del contractista:
a) Altres requisits: els establerts en els plecs de clàusules administratives
particulars.
b) Contractes reservats: No
_8 Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: tretze dies naturals a partir de l’endemà de
la publicació en el Perfil del contractant. Hora límit: 14:00 hores del dia
que faci 13 des de l’endemà de la publicació en el Perfil o el següent dia
hàbil si el que faci 13 és festiu.
b)Documentació que s’ha de presentar: la que detalla a la clàusula 8a
Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa del Plec de
Clàusules Administratives Particulars reguladores del procediment.
c) Lloc de presentació: Registre d’entrada Ajuntament de Sant Ramon.
d) Adreça electrònica: ajuntament@santramon.ddl.net
_9 Obertura de les ofertes:
L’acte d’obertura dels sobres A (documentació administrativa) no serà
públic.
Pel que fa a l’obertura del sobre C Documentació referent a la ponderació
de la qual depèn d’un judici de valor s’obriran en la forma que estableix
el Plec de Clàusules Administratives Particulars, es publicarà en el perfil
del contractant i es notificarà per correu electrònic individualitzat a les
empreses licitadores admeses.
Sant Ramon, 31 de maig de 2018
El Secretari,
Signat electrònicament
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