ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió de data 29 d’abril de 2021, va aprovar l’expedient de
contractació i els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir per a l’adjudicació,
mitjançant procediment obert del contracte per la concessió de la gestió i explotació del servei
de bar de la piscina municipal, neteja, control d’entrades i manteniment de les instal·lacions de
la piscina municipal de Guardiola de Berguedà.
ANUNCI DE LICITACIÓ
1.- Entitat adjudicadora
a) Nom: Ajuntament de Guardiola de Berguedà
b) Adreça: Plaça Municipal, 3 – 129/2020
d) Telèfon: 93.822.70.59
e) Fax: 93.822.70.24
f) Adreça electrònica: benitezve@diba.cat
g) Web: www.guardioladebergueda.cat
2.- Adreça perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
ambit=5&keyword=guardiola&reqCode=viewDetail&idCap=3009344

Descripció de l’objecte: concessió de serveis per la gestió i explotació del servei de bar de la
piscina, servei de neteja de vestidors, recinte i annexes, servei de control de les entrades al
recinte, d’acord amb les instruccions de l’Ajuntament, control i vigilància de les pertinences que
els usuaris de la piscina dipositin als vestidors, neteja i reg de la gespa i zona de platja, i de tot
el recinte, segons les indicacions que siguin efectuades per l’Ajuntament i en especial la neteja
de WC, vestidors, vidres, terres, accessos, zona de platja, bar....
Codi CPV: 55410000- Serveis d’hostaleria
4.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació del contracte
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert, i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació.
c) Tipus d’expedient: gestió de serveis
5.- Pressupost base de licitació:
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3.- Objecte del contracte:

Import: 200,00 euros, IVA exclòs, millorable a l’alça. (corresponent als mesos d’estiu d’execució
del contracte)
6.- Garanties
Provisional: No
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)
7.- Admissibilitat de variants: No s’admeten
8.- Durada del contracte
La durada del contracte serà la temporada d’estiu 2021 (de juny a setembre), en les dates
d’obertura de la piscina que establirà l’Ajuntament.
El contracte podrà ser prorrogat per mutu acord de les dues parts per un any més, amb una
durada màxima (inclosa la pròrroga) de dos anys, sempre i quan es continuï prestant el servei a
càrrec de l’Ajuntament.
9.- Divisió en lots: No
10.- Acreditació de l’aptitud per contractar: Els establerts a la clàusula 12 del plec de
clàusules administratives particulars.

Criteris avaluables amb un judici de valor: Proposta d’activitats: fins a 20 punts. Es presentarà
una memòria d’explotació del servei.
Criteris avaluables de forma automàtica:
CRITERIS AVALUABLES AMB L’APLICACIÓ DE FÓRMULES
Proposta econòmica
Compromís de contractar almenys una persona en situació d’atur
TOTAL

PONDERACIÓ
70 punts
10 punts
80 punts

12.- Termini i forma de presentació d’ofertes: Les empreses licitadores han de presentar la
documentació que conformi les seves ofertes en un sobre digital, en el termini màxim de vint-isis (26) dies naturals comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de
licitació en el perfil del contractant.
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11.- Criteris de valoració de les ofertes: Per a la valoració de les proposicions i la
determinació de la millor oferta s'atendrà a una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base
de la millor relació qualitat-preu, que es puntuaran de major a menor segons l’establert en la
clàusula 14ena dels plecs de clàusules administratives particulars.
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Guardiola de Berguedà, a 29 d’abril de 2021

Josep Lara Tristante

Alcalde

