1.

ANUNCI DE LICITACIÓ GENERAL ADAPTAT A L’ANNEX III (SECCIÓ 4) DE LA LLEI 9/2017.

ANUNCI

ANUNCI DE LICITACIÓ DE CONTRACTE
1.- PODER ADJUDICADOR
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Administració Contractant: Ajuntament de Sabadell
Número d’Identificació: P0818600I
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Localitat: Sabadell
Adreça d’internet del Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCa
p=28279948
Òrgan de contractació: Regidoria d’Esports
Adreça de l’òrgan de contractació: Plaça Sant Roc, 14 (08201 Sabadell)

2.- OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Servei Gestor que tramita l’expedient: Esports (Àrea de Presidència i Drets Socials)
Persona/es de contacte per obtenció d’informació: Esports
Telèfon: 93 745 31 50
Fax: 93 745 32 15
Adreça de correu electrònic: esports@ajsabadell.cat

3.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Tipus de contracte: d’altres contractes patrimonials
Tramitació: ordinària
Motius d’utilització de la tramitació urgent: ---Procediment: llicència d’ús privatiu temporal
Data d’aprovació de la licitació: 4 d’octubre de 2021
S’aplica subhasta electrònica: No
El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: No
Contracte reservat: No

4.- OBJECTE DE LES BASES
a)

b)
c)
d)

Descripció de l’objecte: cessió temporal mitjançant llicència d’ús privatiu del gimnàs municipal
de Sabadell a favor d’una associació o entitat ciutadana sense ànim de lucre per tal de
destinar l’equipament al desenvolupament d’un programa de caire esportiu amb fins d’utilitat
pública i en benefici d’interessos de caràcter local.
Codi CPV: ---Codi NUTS: ES511
Lloc d’execució: Sabadell

5 .- DIVISIÓ EN LOTS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Divisió en lots: No
Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: ---Descripció del lot i CPV de cada lot: ---Possibilitat de presentar-se a un o més lots: ---Limitació per l’adjudicació de lots: ---S’admet reserva de lots: (SI/NO) ---Lots reservats a centres Especials de Treball: ---Lots reservats a empreses de inserció: ---Lots reservats a altres organitzacions: ----

6.- ADMISSIÓ DE VARIANTS
a)
b)
c)

Admissió de variants: No
Elements: ---Condicions: ----

7.- ACORDS MARC I SISTEMA DINÀMIC DE CONTRACTACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Es tracta d’un acord marc o sistema dinàmic de contractació: No
Durada prevista: ---Justificació durada superior a 4 anys si s’escau: ---Nombre previst i freqüència dels contractes, si es coneix: -Nombre màxim d’empreses que formaran part de l’acord marc: --

8.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ (Eliminar apartat. Si no es
pot, indicar No és d’aplicació)
a)
b)

Valor estimat del contracte (sense IVA): ---Import de licitació (IVA inclòs): ----

9.- DURADA DEL CONTRACTE
a)
b)
c)

d)

Durada: 4 anys
En cas de contractes periòdics indicació del calendari estimat: ---Inici previst: ---Admissió de la/es pròrroga/gues i detall: ----

10.- GARANTIES EXIGIDES
a)
b)
c)

Garantia provisional: No
Garantia definitiva: No
Justificació exigència en cas de contractes reservats: --

11.- REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA
Els programes o projectes presentats han de tenir les següents característiques:


Desenvolupar una activitat de caire esportiu



Promoció de l’esport especialment per tothom i de base, que contingui o contempli activitats de
manteniment físic i esport salut que tinguin present la realitat i els serveis existents al barri i estigui
adreçat a la millora de la qualitat de vida de les persones



Tenir viabilitat i equilibri econòmic
A nivell de l’equilibri i viabilitat econòmica del projecte aquest haurà d’incorporar per a la seva
avaluació:
-

Pla de viabilitat econòmica que justifiqui l’execució del programa esportiu i el manteniment de
l’equipament.
El pla ha d’incloure un pressupost anual pel funcionament de les activitats proposades i el
funcionament de l’equipament amb el detall de les partides de despesa i ingressos.

-

Proposta econòmica les tarifes de les diferents activitats proposades a assumir pels
participants.



No estar adreçat a cap finalitat que impliqui vulnerar els principis d'igualtat, ni atemptar contra la
dignitat de les persones o discriminar per raons de sexe, capacitat, origen, religió, ideologia o
qualsevol altra circumstància personal o social.

12.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES/ criteris d’adjudicació
Criteris de selecció bastats en un judici de valor per atorgar la cessió
Els projectes presentats s’avaluaran en base a un judici de valor amb una puntuació màxima total de
100 punts, a distribuir d’acord amb els criteris següents:
Criteri 1: Programa esportiu a desenvolupar.(fins a un màxim de 60 punts)
Criteri 2: Pla de manteniment. (Fins a un màxim de 15 punts)
Criteri 3: Organització de recursos humans. (Fins a un màxim de 25 punts)
13.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Termini de presentació de sol·licituds: 15 dies hàbils a partir de la publicació al butlletí oficial
de la província.
Lloc de presentació presencial: Registre de l’Ajuntament (c. Indústria 10, 80201 Sabadell)
S’admet presentació electrònica: No
S’utilitzen comandes electròniques: ---S’accepta facturació electrònica: ---S’utilitza pagament electrònic: ----

14.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Òrgan competent en els procediments de recurs: Regidoria d’Esports
Termini de presentació d’ al·legacions: un mes comptat des de la darrera publicació de l’anunci
en els mitjans previstos.
Termini de presentació del recurs de reposició un mes comptat des de l’aprovació definitiva de
es bases i dos mesos pel recurs contenciós administratiu.
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Esports
Telèfon: 93 745 31 50
Fax: 93 745 32 15
Adreça de correu electrònic: esports@ajsabadell.cat

15.- PUBLICITAT
a)

Perfil del contractant

16.- ALTRES INFORMACIONS

Sabadell, a data de la signatura electrònica

