ANUNCI
De Ajuntament dels Alamús pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de concessió de serveis (exp.
109/2020)
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organisme: Ajuntament dels Alamús.
Número d’identificació: 2500450006.
Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament dels Alamús
Tipus de poder adjudicador AJUNTAMENT DELS ALAMÚS
Principal activitat del poder adjudicador: Administració pública
Número d'expedient: 109/2020

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Entitat: Ajuntament dels Alamús.
Domicili: Plaça de la Creu, s/n
Localitat i codi postal: Els Alamús CP: 25221.
Codi NUTS: NUTS 3 ES513
Telèfon: 973199006.
Adreça electrònica: ajuntament@alamus.ddl.net.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=2
440952
Data límit d'obtenció de documents i informació: 25 de juny de 2020 Horari 10 a 14 h

-3 Objecte del contracte
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Descripció de l'objecte: CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS BAR PISCINES
MUNICIPALS, ESTIU 2020.
Admissió de pròrroga: No.
Divisió en lots i número de lots/ de unitat: No.
Lloc d'execució: C/ del mestre Ramiro Bosch, s/n 25221 Els Alamús
Termini d'execució: del 3 de juliol de 2020 a 6 de setembre de 2020
Codi CPV: 55410000-7
Codi NUTS: NUTS 3 ES513

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: concessió de serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost base de licitació: 1.000 € IVA inclòs
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties:
. / ..

Pàg. 2
. / ..
Provisional: no
Definitiva: 5
-8 Criteris d’adjudicació:
a)

El preu .............................................................................fins a 50 punts

S’atorgarà el màxim de puntuació a la millor oferta i la resta d’ofertes es valoraran proporcionalment en
relació a aquesta millor oferta.
b)

Projecte d’activitats....................................................................fins a 25 punts

Si s’organitza, el dia de l’Esclerosi Múltiple, el sopar o activitats per la Festa Major de Juliol i un
sopar/dinar temàtic addicional destinat al públic en general...................................................25 punts
Si s’organitza el dia de l’Esclerosi Múltiple, el sopar o activitats per la Festa Major de Juliol...... 20 punts
Si s’organitza el dia de l’Esclerosi Múltiple,........................15 punts
Si s’organitza un sopar/dinar temàtic destinat al públic en general.............................15 punts
Si s’organitza noves propostes, aportacions o suggeriments ................................... 10 punts
c)

Experiència professional a l’hostaleria................................... fins a 15 punts
Per cada mes d’experiència professional acreditat.................................... 1 punt

d)

Equipament auxiliar

(paraments, decoració,...)....................... fins a 10 punts

Per cada equipament auxiliar............................................................... 0,50 punts
-9 Presentació de les ofertes
a)
b)

Data límit de presentació: 25 de juny de 2020
Documentació que cal presentar:
1- Documents que acreditin la personalitat i la capacitat d'obrar.
2- Documents que acreditin l'apoderament, si és el cas.
3- Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a contractar
amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a annex al PCAP.
4- La proposició econòmica s’haurà de consignar degudament signada i datada, ajustant-se al model
oficial que figura com annex I. En cas de discordança entre la quantitat consignada en xifres i la
consignada en lletra, prevaldrà aquesta última.

c)

Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial:
Entitat: Ajuntament dels Alamús.
Domicili i localitat: Plaça de la Creu, s/n Els Alamús CP: 25221.
Adreça electrònica: ajuntament@alamus.ddl.net.
Les proposicions també es podran trametre per correu ordinari dins el termini d'admissió. En

aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i
anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant fax, telegrama o a l'adreça de
correu electrònic que s'esmenta en el plec de clàusules, durant el mateix dia.
c.2) Presentació Electrònica:
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F
4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=887
-10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament dels Alamús.
b) Lloc: Despatx de l’alcaldia.
c) Data: 30 de juny de 2020
En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà oportunament a les persones
interessades la data d'obertura de proposicions. Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu,
el termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.
d) Hora: 10.30 h
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
Els Alamús, 10 de juny de 2020

