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ANUNCI
Exp. 2022/000001/3109 (X2022001890)
Ref. Secretaria – mgr

De l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà pel qual es fa pública la licitació del contracte
del servei de vigilància, salvament i socorrisme aquàtic, mitjançant procediment obert
simplificat abreujat, amb una pluralitat de criteris d’adjudicació.
1 Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)

Organisme: Ajuntament de La Bisbal d’Empordà.
Dependència que tramita l’expedient: Àrea d’Esports.
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
Obtenció dels plecs i altra documentació.

Adreça del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=bisbal&reqCode=viewDetail&idCap=3314913

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

e) Informació: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà – Secretaria, Pl. Castell, 10,
17100 La Bisbal d’Empordà, Telèfon: 972.64.09.75, Correu electrònic:
secretaria@labisbal.cat
f) Número d’expedient: X2022001890
2 Objecte del contracte
a) Tipus: contracte de serveis.
b) Objecte: la prestació de serveis de vigilància, salvament i socorrisme aquàtic de
la piscina municipal.
c) Divisió per lots: No.
d) Lloc d’execució: La Bisbal d’Empordà.
e) Durada: Es preveu que sigui durant l’any 2022 i concretament de l’11 de juny
fins a l’11 de setembre, ambdós inclosos.
f) Admissió de pròrroga: Sí, es preveu una pròrroga per a l’any 2023 que es
comprendrà del 10 de juny fina a l’11 de setembre.
g) CPV:


92600000-7 “Serveis esportius”



75252000-7 “Serveis de recat”

3 Tramitació de l’expedient
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tipus contracte: contracte de serveis.
Tramitació: Ordinària.
Tramitació anticipada: No.
Procediment: Obert simplificat abreujat.
Regulació Harmonitzada: No.
Inscripció en el RELI: obligatòria.
g) Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i la seva ponderació es troben
detallats en el quadre de característiques del PCAP (G) i a la clàusula 11.1 del
PCAP. S’estableix una pluralitat de criteris.
4 Valor Estimat del Contracte i pressupost base de licitació
El valor estimat del contracte (VEC), és de de 48.185,15€ (IVA no inclòs).
Imports
- Import contracte per 14 setmanes

22.952,56 €

- Import pròrroga d’un curs addicional

22.938,06 €

- Modificació del 5%

2.294,53 €

- Valor estimat del contracte (VEC)

48.185,15€

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.labisbal.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

El pressupost base de licitació, és de 27.772,60 €
5 Garanties
a) Provisional: No
b) Definitiva: No
c) Complementaria: No
6) Requisits del contractista
Solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i
financera de l’empresari s’haurà d’acreditar per un dels mitjans següents:


Existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals
amb un valor mínim de 300.000€. Aquest requisit s’entén complert per
l’empresa licitadora o candidat que inclogui amb la seva oferta un compromís
vinculant de subscripció, en cas que en resulti adjudicatari, de l’assegurança
exigida, compromís que ha de fer efectiu dins del termini de set dies hàbils
des de la recepció del requeriment.
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Solvència tècnica o professional
De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, la solvència tècnica o professional mínima
s’acreditarà, d’acord amb el mitjà següent:


Una relació dels principals serveis realitzats en els últims tres anys que
inclogui l’import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. Com a mínim s’exigirà
un servei similar al de l’objecte del contracte (s’entendrà així quan comparteixi
els tres primers dígits del CPV) amb un import igual o superior al Valor Estimat
(VEC) d’aquest contracte (VEC: 48.185,15€).

Classificació
Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d’Estats no membres de la
Unió Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, poden
acreditar alternativament, aquesta solvència mitjançant la classificació empresarial
especificada a continuació o una de superior:
Grup: M
Subgrup: 2
*Categoria: 1

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D'EMPORDA
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7 Presentació ofertes:
a) Data límit de presentació: 10 dies hàbils a través de l’eina “sobre digital”, a
comptar de la data de la publicació en el Perfil del contractant.
b) Lloc de presentació: Plataforma de serveis de contractació pública de
Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&
keyword=bisbal&reqCode=viewDetail&idCap=3314913
c) No s’admeten variants
d) Documentació que cal presentar: Veure PCAP
8) Obertura de proposicions:
a) Ajuntament de La Bisbal d’Empordà
b) Lloc: Pl. Castell, 10 La Bisbal d’Empordà
c) Data i hora: Veure publicació plataforma contractació
*Document data i signat electrònicament
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