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ANUNCI
Per acord de Junta de Govern Local de 10 de març de 2020, s’han aprovat el Plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir la
licitació, per procediment obert (diversos criteris d’adjudicació), tramitació ordinària, del
contracte de serveis de “Casal d’Estiu 2020” de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.
Alhora també s’ha aprovat el corresponent expedient administratiu i s’ha acordat
l’obertura del procediment de licitació mitjançant la inserció de l’anunci corresponent en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament, conjuntament amb el Plec aprovat, per la qual
cosa s’anuncia la corresponent convocatòria de la licitació, d’acord amb el que disposen
els articles 135.1 i 156.2, de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
b) Número d’identificació: 1718120002.
c) Dependència que tramita l'expedient: Àrea de Secretaria de l’Ajuntament.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Principal activitat del poder adjudicador: Activitat Pública.
f) Central de compres / contractació conjunta: No
g) Número d'expedient: E116.4 0002-2020.

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
b) Domicili: Plaça de Catalunya, 1
c) Localitat i codi postal: Santa Cristina d'Aro, CP: 17246.
d) Codi NUTS:ES512
e) Telèfon: 972837010.- (extensió 2206)
f) Adreça electrònica: secretaria@santacristina.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=vilosell
&reqCode=viewDetail&idCap=1419409.
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h) Data límit d'obtenció de documents i informació: la qual és facilitarà almenys 3 dies
abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin
demanat almenys 5 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 8 a 13.30h

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de "Casal d'Estiu 2020" al municipi de Santa Cristina
d'Aro.
b) Admissió de pròrroga: No es preveuen.
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: No.
d) Lloc d'execució: Les instal·lacions del pavelló municipal i el camp de futbol, situats
a la zona esportiva.
e). Termini d'execució: 5 mesos de l’1 de juny fins l’1 d’octubre de 2020.
f).Acords Marc i sistema dinàmic d’adquisició (en el seu cas): No
g) Codi CPV: 92000000-1 “serveis d’esbarjo, culturals i esportius”
h) Codi NUTS: ES5212

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis.
b) Tramitació: Ordinari.
c) Procediment: Obert.
d) S’aplica un acord marc: No
d) Contracte reservat: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No

-5 Pressupost de licitació
a) Pressupost Base de Licitació (PBL): 59.214,20 € (53.831,09€ + 5.383,11€ en
concepte d’IVA al 10%).
b) Valor estimat del contracte (VEC): 53.831,09 € IVA exclòs.

-6 Admissió de variants: No.

-7 Garanties
Provisional: No
Definitiva: 5% de l'import de l'adjudicació del contracte (IVA no inclòs).En el supòsit
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que el licitador adjudicatari hagués incorregut en una baixa anormal, malgrat que després
es considerés aquesta com a justificada i que la seva oferta pot ser complerta, s’estableix
una garantia complementària a l’anterior del 5% de l'import de l'adjudicació del contracte
(IVA no inclòs), tot arribant al 10%.

-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No.
b) Solvència:
- Econòmica:
• Volum anual de negoci: Haver obtingut un volum anual de negoci del licitador
o candidat, que referit a l’any de major volum de negoci dels tres (3) últims
conclosos, d’almenys el valor estimat del contracte és a dir, igual o superior a
(53.831,09 €).
• Pòlissa d’accidents personals i pòlissa de responsabilitat civil, amb les
característiques següents:
o Assegurança d’accidents personals amb les cobertures següents: per
despeses d’assistència sanitària, il·limitada; per defunció, un mínim de
12.000 euros i per invalidesa total i permanent, un mínim de 12.000
euros. En el supòsit de defunció d’una persona menor de 14 anys,
l’assegurança s’ha de destinar a cobrir les despeses de sepeli.
o Assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del
desenvolupament de l’activitat amb uns límits mínims d’indemnització
de 150.000 euros per víctima i 600.000 euros per sinistre.
- Tècnica:
o Una relació signada dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o
similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte,
realitzats en els darrers tres (3) anys, que inclogui import, dates i
beneficiaris públics o privats. Segons el Decret 267/2016 de 5 de juliol, de
regulació de les activitats d’educació en el lleure en les quals hi participen
menors de 18anys.
o El requisit mínim serà haver realitzat serveis similars (casals de 100 o
més usuaris) que l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui
igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte, es a dir, igual
o superior a (37.681,76 €).
o Indicació personal tècnic, que reuneixin com a mínim les condicions
establertes al l’apartat J.2 b) del Quadre de característiques del PCAP
-9 Criteris d’adjudicació:
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Segons el que s'estableix a l’apartat S del Quadre de característiques del
PCAP: Varis Criteris, (criteris avaluables en base a un judici de valor i criteris
avaluables de forma automàtica):
o S.1. Criteris de valoració objectius:
a) Millor oferta econòmica: fins a 50 punts
b) Millores de la prestació del servei: fins a un màxim de 5 punts.
o S.2. Criteris de valoració subjectes a judici de valor
a) Valoració de la memòria/projecte d’organització i funcionament del
servei presentada pel licitador: fins a un màxim de 45 punts

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: No
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No

-12 ACP aplicable al contracte? No

-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: quinze (15) dies naturals comptar de l’endemà de la
data de publicació d’aquest anunci al Perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: La prevista en el PCAP a la clàusula 22.
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial No
c.2) Presentació Electrònica: Si
d) S’accepta la facturació electrònica: Si

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
b) Lloc: Sala de plens municipal.
c) Data: A partir de la data de fi de presentació d’ofertes, transcorregut 24h, el primer dia
hàbil.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’acte d’obertura del SOBRE A, no és
públic, l’acte d’obertura del SOBRE B, sí és públic.
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-15 Despeses d'anunci: No n’hi ha.

-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català

-17 Recursos:
a) Òrgan competent en procediments de recurs: clàusules 58 i 59del PCAP

- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No

L’alcaldessa

Maria Lourdes Fuentes i Faig

Santa Cristina d’Aro, 10 de març de 2020
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