ANUNCI
De Ajuntament d'Arenys de Munt pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de concessió de
serveis (exp. 161/2019)

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Arenys de Munt.
b) Número d’identificació: 800760009.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Arenys de Munt
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis generals
f) Número d'expedient: 161/2019

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Arenys de Munt.
b) Domicili: Rbla. Francesc Macià, 59
c) Localitat i codi postal: Arenys de Munt CP: 08358.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 937937980.
f) Adreça electrònica: mcgomez@ademunt.cat.
g) Adreça
d'Internet
del
perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=ar
enys&reqCode=viewDetail&idCap=3041094
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 30/05/19
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Gestió i explotació de la piscina municipal i el bar amb mesures
de contractació pública sostenible
b) Admissió de pròrroga: Si, un any
Divisió en lots: No
d) Lloc d'execució: Arenys de Munt
e) Termini d'execució: 1 any
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: : 79993000-1 (Serveis de gestió d’edificis i instal·lacions)
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: concessió de serveis
b) Tramitació: urgent
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No

-5 Pressupost de licitació
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a)
b)

Valor estimat del contracte (1 anys + 1 any de pròrroga): 147.762,50€
Preu del contracte (1 anys): 0€

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% del valor estimat del contracte, ja que no hi ha preu.
-8 Requisits específics del contractista
Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a una
professió determinada: No
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-9 Criteris d’adjudicació:

Per l’oferta de cànon:
-

0,50 punts per 500 euros anuals
0,75 punts per 750 euros anuals
1 punt per 1.000 euros anuals

Per hores de dedicació millorant la clàusula 2.3 d’aquest plec de clàusules tècniques:
-

0,50 punts per cada mitja hora diària de més d’obertura de la piscina endarrerint el
seu tancament, sobre les previstes en el Plec de clàusules tècniques, Annex 5,
fins a un màxim d’ 1 punt.

-

0,50 punts per cada mitja hora diària de més d’obertura de la piscina anticipant la
seva obertura, sobre les previstes en el Plec de clàusules tècniques, Annex 5, fins
a un màxim d’1 punt.

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Assegurança de responsabilitat civil per un mínim de 125.000 euros.

-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 3/06/19
b) Documentació que cal presentar: La determinada en la clàusula 9 del plec de clàusules
econòmic administratives particulars.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: No
Documentació que cal presentar: Sobre electrónic segons determina el perfil del
contractant de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
d)
S’accepta la facturació electrònica: Si
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Arenys de Munt.
b) Lloc: Rbla. Francesc Macià, 59
c) Data: 6/06/2019
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-13 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o Castellà
-14 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
b) Adreça: Seu electrònica del Tribunal
c) Termini per presentar recurs: 3/06/19
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Arenys de Munt (document signat electrònicament)
La Secretària
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