ANUNCI
De l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí pel qual es fa pública la licitació d’un
contracte de concessió administrativa de l’ús privatiu per a l’explotació del bar de
la piscina municipal
1. Entitat adjudicadora:
Expedient: 2020-140-13
Organisme: Ajuntament de l’Espluga de Francolí
Dependència que tramita l’expedient: Secretària
Codi NUTS: ES 514
2. Obtenció de la documentació i informació:
Entitat: Ajuntament de l’Espluga de Francolí
Domicili: Plaça de la Vila,1
Localitat: 43440 l’Espluga de Francolí
Telèfon: 977870005
Adreça electrònica: aj.espluga@esplugadefrancoli.cat
Adreça del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=es
pluga&reqCode=viewDetail&idCap=8463351
3. Objecte del contracte:
Descripció de l’objecte: Contractació de la concessió administrativa de l’ús privatiu
per a l’explotació del bar de la piscina municipal.
Admissió de pròrroga: Si
Divisió en lots: No
Lloc d’execució: L’Espluga de Francolí
Termini d’execució: 2 anys amb possibilitat de dues pròrrogues anuals fins un
màxim de 4 anys.
CPV: 55410000-7 Servei de gestió de bars
4. Tramitació i procediment:
Tipus d’expedient: Concessió administrativa
Tipus de procediment: Obert
Tramitació: Urgent
S’aplica un acord marc: No
S’aplica una subhasta electrònica: No
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5. Cànon de la concessió:
Cànon per temporada de 5.000 euros sense IVA, quantitat que podrà ser
millorada a l’alça pels licitadors de l’oferta.
Valor estimat del contracte : 20.000 euros sense IVA
6. Admissió de variants: No
7. Garanties:
Provisional: 600 euros
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació d’acord amb el càlcul establert a les bases
8. Requisits específics del contractista:
Solvència financera: s’acreditarà mitjançant informe positiu d’institucions
financeres
Solvència tècnica i professional: s’acreditarà amb la relació de les persones
que desenvoluparan el servei indicant les principals circumstàncies personals de
cadascuna d’elles (experiència, capacitat, dedicació, estudis...)
9. Criteris d’adjudicació:
- Millor oferta econòmica del cànon (80 punts).
Els punts a concedir de la valoració econòmica s’establiran mitjançant la fórmula
següent: ((x = (import oferta a valorar / import de la major oferta) x 80)).
- Millores (20 punts).
Subministrament, sense cost per l’ajuntament, dels àpats de migdia els cap de
setmana (dissabte i diumenge) i festius, pels socorristes i taquillers que estiguin
de servei. Caldrà indicar el nombre màxim d’àpats que s’oferiran amb un màxim
de 60 àpats. Aquests àpats constaran com a mínim de primer, segon i postres.
(En el cas d’oferir-ne més es considerarà la xifra màxima permesa)
Els punts a concedir per aquesta millora s’establiran mitjançant la fórmula
següent: ((x = (nombre ofert / import de la major oferta) x 20)).
10. Presentació de les ofertes:
Data límit de presentació: 15/06/2020 Hora: 14:30
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Document que cal presentar: Sobre A “Documentació administrativa” , Sobre B
“Proposició econòmica” segons la clàusula 7èna del el Plec de Clàusules
Administratives i Tècniques.
Presentació d’ofertes:
- Presentació presencial:
Entitat: Ajuntament de l’Espluga de Francolí
Domicili i Localitat: Plaça de la Vila, 1 43440 l’Espluga de Francolí
Horari: de Dilluns a divendres de 8:00h a 14:30h
- Les proposicions també es podran presentar per correu postal dins el termini
màxim de presentació d’ofertes i en qualsevol dels llocs establertes en l’article
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Quan les proposicions s’enviïn per correu, l’empresa ha de justificar la data
d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació
la tramesa de l’oferta, mitjançant fax, telegrama, o correu electrònic, com a màxim
el darrer dia de presentació d’ofertes de conformitat amb el que disposa l’article
80.4 del RGLCAP.
En la comunicació hauran de consignar el número de l’expedient, títol complert de
l’objecte del contracte i nom de licitador.
11. Obertura de proposicions:
El lloc, les dates i hores d’obertura dels sobres es comunicaran per correu
electrònic als licitadors i es publicarà al perfil del contractant de l’Ajuntament de
l’Espluga de Francolí.
12. Procediment de recursos:
Segons clàusula 21èna del Plec de Clàusules Administratives i Tècniques

L’Espluga de Francolí, a data signatura electrònica
L’Alcalde
Josep M Vidal Minguella
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