ANUNCI
Expedient licitació núm. 01/2022

Per Decret d’Alcaldia 39/2022 de data 02 de maig, es va aprovar l’expedient de licitació i el plec de
clàusules administratives particulars que han de regir la contractació del servei d’explotació del bar, el
control d’accés al recinte i el manteniment de les instal·lacions de les piscines municipals dels Omells de
na Gaia.
En el mateix s’acorda simultàniament el procediment de licitació i publicació de l’anunci de convocatòria
de la licitació per tramitació ordinària, mitjançant procediment obert simplificat, amb diversos criteris
de valoració, per a l’adjudicació de la concessió, d’acord amb les dades següents:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament dels Omells de na Gaia
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: concessió de l’explotació del servei de bar municipal dels Omells de na Gaia.
b) Lloc d’execució: c. Jubilats n.6 (bar annex a les piscines)
c) Localitat: els Omells de na Gaia
d) Termini de concessió: 1 any prorrogables fins a un màxim de 3 anys més.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment obert
c) Criteris d’adjudicació: pluralitat de criteris, segons l’establert a la clàusula 13 del plec de clàusules
administratives particulars.
4. Cànon
a) Import: Proposta voluntària
5. Garantia
a) Definitiva: 3.000€
6. Requisits específics del contractista
a) Declaració responsable
b) Solvència econòmica-financera
c) Solvència tècnica-professional
7. Obtenció de documentació i informació
Ajuntament dels Omells de na Gaia, Pl. de l’Ajuntament, 1 de dilluns a divendres de 12 a 14 h.
(973330235)
Perfil del contractant: www.omellsdenagaia.cat dins la seu electrònica
Data límit per obtenir documentació: Fins a la data límit de presentació de les ofertes.
8. Presentació d’ofertes
Data de presentació: quinze dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació
en el Perfil del contractant.
Documentació a presentar: Segons clàusula 11 del Plec de Clàusules administratives particulars.
Forma de presentació: Mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/omellsdenagaia
9. Obertura de les ofertes
Entitat: Ajuntament dels Omells de na Gaia
Domicili i localitat: Pl. Major, 1 – 25268 Els Omells de na Gaia

E dia, l’hora i el lloc en què es durà a terme l’obertura d’ofertes seguint el procediment i termini
assenyalats en la clàusula 14.
Els Omells de na Gaia, a la data de la signatura electrònica.
L’alcalde

Defí Escoté Salla

