EDICTE
Anunci de convocatòria de la licitació del contracte de concessió de serveis de la gestió i
explotació del bar de piscines municipals per a la temporada d’estiu de 2018
Per Decret de l’Alcaldia núm. 66/18 de data 3 de maig de 2018 s’ha aprovat la convocatòria
pel procediment obert i tramitació urgent , per la licitació del contracte de concessió de
serveis de la gestió i explotació del bar , el control d’ accés al recinte i el manteniment de les
instal·lacions de les piscines municipals de Maldà per a la temporada d’estiu de 2018, i s’ha
aprovat el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació.
1. Entitat adjudicatària: Ajuntament de Maldà
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dependència que tramita l’ expedient: Secretaria
Obtenció de documentació : Plaça Homenatge a la Vellesa, s/n 25266 Maldà
Correu electrònic : ajuntament@malda.cat
Telèfon : 973330045
Expedient núm. 65/18
Perfil del contractant : https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/13508038/customProf

2. Objecte del contracte : Concessió de serveis per la gestió del recinte de les piscines
municipals i explotació del bar annex
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tipus : Contracte de concessió de serveis
Lloc d’ execució : Piscines municipals de Maldà
Termini d’ execució : Del 16 de juny al 2 de setembre de 2018
Divisió per lots : no
Admissió de pròrroga . no
CPV: 55410000

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Urgent
b) Procediment: Obert
c) Criteris d’adjudicació :
- Proposta del servei: fins a 5 punts
- Experiència professional: 2 punts
- Altres propostes complementàries al servei : fins a 2 punts
- Millor oferta econòmica : fins a 1punt
4. Pressupost base de licitació :
- Import total : 150 €
5. Garanties exigides :
- Provisional : no
- Definitiva : 5% de l’ import d’ adjudicació
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6. Requisits específics del contractista :
- Classificació del contractista : No es requereix
7. Presentació d’ ofertes o sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació : 13 dies naturals comptadors a partir de l ‘ endemà al de la
publicació de l’anunci al perfil del contractant .
b) Modalitat de presentació : presencial, electrónica o per correu
c) Lloc de presentació : Registre d’ entrada de l’ Ajuntament de Maldà
d) Documents a aportar: Els assenyalats en el Plec de clàusules administratives
particulars, disponible al perfil del contractant de l’ Ajuntament de Maldà, al web de
l’Ajuntament https://www.seu-e.cat/web/malda
8. Obertura d’ ofertes :
L’ acte d’obertura tindrà lloc el primer dia hàbil posterior al de la finalització del termini de
presentació de proposicions.
Maldà, 16 de maig de 2018
L’Alcalde,
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