2021_7044
AJUNTAMENT DE CALAFELL

ANUNCI SOBRE APROVACIÓ INICIAL PLEC DE CONDICIONS I SIMULTÀNIA
CONVOCATÒRIA DE PROCEDIMENT OBERT TRÀMIT URGENT AMB
PUBLICITAT.
CODI 14_2021_CNT
Per decret del Tinent d’Alcalde de Serveis Interns 2021/4045.de data 10 de juny de 2021,
s’ha aprovat inicialment el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i Tècniques
particulars que ha de regir la contractació mitjançant procediment obert tràmit urgent per
l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació dels serveis de temporada a les
platges de Calafell i inici de licitació.
El plec esmentat, s’exposa al públic pel termini de 8 dies naturals a partir del dia següent
al de la inserció d’aquest anunci en el Perfil del Contractant Gencat per tal que es puguin
presentar reclamacions.
Si no hi ha cap tipus de reclamació durant el termini assenyalat, el plec de condicions es
considerarà aprovat definitivament.
Simultàniament es convoca l’acte licitatori que es durà a terme amb subjecció al que
seguidament s’expressa, amb el benentés què, en cas de formular-ne reclamacions al plec
de condicions, continuarà el procediment licitatori resolent-se les mateixes abans o
simultàniament a l’adjudicació del contracte.
Disposar l’obertura del procediment de licitació de l’adjudicació pel de 8 dies naturals a
partir de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant Gencat.
L’obtenció de documents i informació: www.contractaciopublica.gencat.cat –Perfil del
contractant.

a).- Organisme: Ajuntament de Calafell.
b).- Dependència que tramita l’expedient: Departament d’ecologia Urbana .
c).- Número d’expedient: 14_2021-CNT.
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1.- Entitat adjudicadora

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

e036e4a42b324699bf28681ddc51ae71001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

2.- Objecte del contracte:
a)Descripció de l’objecte: l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació dels
serveis de temporada a les platges de Calafell
b).- Lloc d’execució: Calafell.
1. Durada del contracte: La durada del contracte serà 1 any.
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
Procediment obert urgent.
4. El pressupost màxim de licitació ascendeix a un màxim de:
Cànon mínim a ofertar a l’alça per cadascuna de les empreses licitadores serà mínim que
consta al plec de clàusules administratives i econòmiques (Perfil del contractant). El cànon
és millorable a l’alça.
A.2. Lots
ACTIVITATS
LOT 1

EN-1 Escola nàutica
LM-1 Lloguer embarcacions a motor

LOT 2

EN-2 Escola nàutica
ACTIVITATS

LOT 4

Lot

Pressupost base de licitació

LOT 1

2.500,00.-€

LOT 2

6.798,00.-€

LOT 4

1.313,00.-€

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 1

10/06/2021 SECRETARI

LV-5 Lloguer d’embarcacions sense motor
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El preu de la llicència es farà efectiu en un únic pagament anual, a començaments de
setembre, prèvia aprovació per la Corporació i notificació als interessats
Les empreses licitadores podran participar en tots els lots en què es divideix l’objecte del
contracte i podran resultar adjudicatàries de tots els lots.
En el cas que un lot prevegi diverses activitats, aquest s’adjudica com un tot, és a dir, per
totes les activitats. Els licitadors no podran concórrer només per una única activitat d’un
lot, i en cas que ho facin, quedaran automàticament exclosos de la licitació
5.- Obtenció de documentació i informació:
a).- Entitat: Ajuntament de Calafell.- Departament de Contractació i Compres (
https://contractaciopublica.gencat.cat
b).- Domicili.- Cr. Sant Pere,29
c).- Localitat i codi postal: 43820-CALAFELL.
d).- Telèfon: 977-699009 Ext. 372
e).- Mail_depcontractacio@calafell.org
f).- Data límit d’obtenció de documents i informació:
Documents perfil del contractant : www.contractaciopublica.gencat.cat
serveisjurídics_contractació@calafell.org;
6.- Requisits específics del contractista: Classificació no obligatòria no s’exigeix
classificació.
7.Presentació de les ofertes:

8.- Obertura de pliques:
a).- Entitat: Ajuntament de Calafell.- Mesa virtual
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Les proposicions o ofertes es presentaran digitalment en el perfil del contractant de
l’Ajuntament
de
Calafell,
que
està
allotjat
en
la
pagina
de
https://contractaciopublica.gencat.cat, dins del termini de 8 dies naturals a partir de
l’endemà de la publicació de l’anunci al perfil del contractant de la Generalitat. En cap cas
s’admetrà documentació que no s’hagi lliurat al registre dins el termini assenyalat.
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d).- Data i hora: Serà publicat al perfil del contractant Gencat i comunicat als licitadors.

9- Els plecs de clàusules econòmiques, administratives particulars i plec tècnic es poden
obtenir a la pàgina https://contractaciopublica.gencat.cat perfil del contractant de la
Generalitat de Catalunya.
El Secretari
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