Expedient 3836/2020
AJUNTAMENT DE CALAFELL
ANUNCI SOBRE
CONVOCATÒRIA DE PROCEDIMENT OBERT

CODI 28/20-CNT
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DELS PLECS DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES
ADMINISTRATIVES, PARTICULARS I TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR L’ADJUDICACIÓ DE
LA CONCESSIÓ D’ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DEL QUIOSCBAR I LA GESTIÓ DELS LAVABOS PÚBLICS I GRATUÏTS AL PARC DE LA SÍNIA DE CALAFELL,
PER PROCEDIMENT OBERT (EXPEDIENT 2020/3836)I INICI DE LA LICITACIÓ.

Per Junta de Govern Local de data 13 de juliol, es va aprovar l’expedient de contractació i
dels plecs de clàusules econòmiques administratives particulars i plec tècnic que han de
regir el procediment per a l’adjudicació de la concessió d’ús privatiu de domini públic per a
l’explotació del quiosc-bar, i la gestió dels lavabos públics i gratuïts al Parc de la Sínia de
Calafell, per procediment obert, i inici de la licitació.
Els plecs esmentats, s’exposen al públic pel termini de 30 dies naturals, a comptar des del
següent a la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant.
L’obtenció de documents i informació: www.contractaciopublica.gencat.cat –Perfil del
contractant.
1.- Entitat adjudicadora
a).- Organisme: Ajuntament de Calafell.
b).- Dependència que tramita l’expedient: Departament de Serveis Interns.
c).- Número d’expedient:028/20-CNT.
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2.- Objecte del contracte:
a)Descripció de l’objecte: Concessió d’ús privatiu de domini públic per a l’explotació del
quiosc-bar, i la gestió dels lavabos públics i gratuïts al Parc de la Sínia de Calafell.
b).- Lloc d’execució: Calafell.
c).-Durada del contracte : 5 anys (més 5 anys més de pròrrogues possibles).

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 1

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

a53b1268f6ad43db84e359ed8cec1f88001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Tramitació: procediment obert
4. El cànon mínim a abonar aper l’adjudicatari serà de 7.500,00.-€, pels 5 anys de durada
inicial, que es reparteixen a raó de 1.500,00.-€/any, el qual podrà ser millorat a l’alça pels
licitadors.

5.- Obtenció de documentació i informació:
a).- Entitat: Ajuntament de Calafell.- Departament de Contractació i Compres
https://contractaciopublica.gencat.cat
b).- Domicili.- Cr. Sant Pere,29
c).- Localitat i codi postal: 43820-CALAFELL.
d).- Telèfon: 977-699009 Ext. 372
e).- Fax: 977-693670
f).- Data límit d’obtenció de documents i informació:
Documents perfil del contractant : www.contractaciopublica.gencat.cat
depcontractacio@calafell.org
6.- Requisits específics del contractista:
 Solvència econòmica o financera: s’haurà de presentar:
-Declaració sobre el volum global de negocis, referit com a màxim als tres últims
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de
l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de
negocis.
El volum global de negoci anual haurà de ser de com a mínim d’un cop i mig el
valor estimat del contracte, en algun dels tres últims exercicis disponibles.
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Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències
sol·licitades podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant
qualsevol altra documentació considerada com suficient per l’Ajuntament de
Calafell.
-Assegurança o compromís de subscriure una assegurança de responsabilitat
civil per un import mínim de 600.000€.
 Solvència tècnica o professional: s’haurà de presentar:
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-Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà
per a l’execució dels treballs o prestacions.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

a53b1268f6ad43db84e359ed8cec1f88001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

-Compromís d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i
materials suficients per dur-la a terme adequadament l'explotació d'aquesta
concessió.

7- Presentació de les ofertes:
Les proposicions o ofertes es presentaran digitalment en el perfil del contractant de
l’Ajuntament
de
Calafell,
que
està
allotjat
en
la
pagina
de
https://contractaciopublica.gencat.cat, dins del termini de 30 dies naturals a comptar des
del següent a la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant. En cap cas
s’admetrà documentació que no s’hagi lliurat al registre dins el termini assenyalat.
8.- Obertura de pliques:
a).- Entitat: Ajuntament de Calafell.- Virtual
b).- Domicili: Cr. Sant Pere, Platja.
c).- Localitat: 43820-CALAFELL.
d).- Data i hora: Serà comunicat als licitadors.
9- Els plecs de clàusules econòmiques, administratives particulars i plec tècnic es poden
obtenir a la pàgina https://contractaciopublica.gencat.cat perfil del contractant de la
Generalitat de Catalunya.
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El Secretari,
Alexandre Pallarès Cervilla
Calafell, 14 de juliol de 2020
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