AJUNTAMENT DE PALAMÓS

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Palamós
b) Número d’identificació: P1712500F
c) Domicili: carrer Major, 56 Palamós CP: 17230
d) Codi NUTS: ES512
e) Obtenció de documentació i informació
-Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
-Telèfon: 972600026 Extensió 323
-Fax: 972316110
-Adreça electrònica: contractacio@palamos.cat
-Adreça d'Internet del perfil del contractant: http://seu.palamos.cat
f) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
g) Principal activitat del poder adjudicador: administració local
h) Central de compres / contractació conjunta: NO
2.- Objecte del contracte.
a) CPV: 75252000-7 Serveis de rescat
b) Codi NUTS del lloc d’execució del contracte: ES512
c) Descripció de l'objecte: servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges
d) Divisió en lots: NO
e) Valor estimat del contracte: 99.843,09€
f) Durada contracte: 70 dies
g) Admissió de pròrroga: NO
3.-Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Contracte de serveis
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat
4.- Condicions particulars per l’execució del contracte: el contractista haurà de complir les
condicions salarials dels treballadors d’acord amb el Conveni Col·lectiu sectorial d’aplicació,
que és el Conveni col·lectiu de treball de les empreses privades que gestionen equipaments i
serveis públics, afectes a l’activitat esportiva i de lleure (codi de conveni número
79001905012002), publicat al DOGC núm. 7663, de 13 de juliol de 2018, d’acord amb el que
disposa l’article 202 LCSP.
5.- Criteri d’adjudicació: preu
6.- Data d’adjudicació del contracte: 19 de juny de 2019.
7.- Ofertes rebudes:
a) Nombre d’ofertes rebudes: 1
b) Empreses d’estat membre: 1
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c) Ofertes rebudes per via electrònica: 1
8.- Adjudicació del contracte:
a) Empresa adjudicatària: Marsave Mallorca SL
b) NIF: B57256026
c) Adreça: carrer d’es Forn núm. 45 baixos Felanitx (CP 07669)
d) Codi NUTS: ES512
e)Telèfon: 637833876
f) Adreça electrònica: marsave@marsave.com
g) Tipus d’empresa: PIME
9.- Valor de l’oferta seleccionada: 108.952,84€, IVA inclòs.
10.- Valor i proporció dels contractes que es prevegi subcontractar a tercers: la subcontractació
es regirà pel que disposen els articles 215, 216 i 217 LCSP i la clàusula 31 del plec de
clàusules administratives particulars.
11.- Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: NO
12.- Recursos
1.- Recurs contenciós administratiu.
a) Òrgan competent: Jutjat Contenciós Administratiu.
b) Adreça: Pl. Josep M. Lidón Corbí, 1, 17001 Girona
c) Termini: dos mesos comptats a partir de la notificació de l’adjudicació del contracte,
computats de la manera indicada a la Disposició addicional 15a de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
2.- Recurs de reposició (potestatiu).
a) Òrgan competent: Òrgan de contractació.
b) Adreça: C/ Major, 56, 17230 Palamós.
c) Termini: un mes des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació del contracte, computats
de la manera indicada a la Disposició addicional 15a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
13.- Número d’expedient: 17/2019/2714
14.- Data de formalització del contracte: 18 de juny de 2019.
L’alcalde,

