Ajuntament d'Alfarràs
ANUNCI
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Alfarràs, en sessió ordinària celebrada el
dia 26 d’abril de 2019 ha aprovat el Plec de clàusules administratives particulars
reguladores del procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació per a la
contractació de la gestió i explotació del bar de les piscines municipals per la temporada
d’estiu 2019.
S’anuncia la convocatòria del procés de contractació, per tramitació ordinària.

1.Entitat adjudicadora:
Corporació: Ajuntament d’Alfarràs NIF: P2501300D
Avda. Catalunya, 16, 25120.- Alfarràs
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2.Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Explotació del servei de bar de les piscines municipals
d’Alfarràs
b) Lloc: Piscines municipals
c) Termini de vigència del contracte: Del 21 de juny a 1 de setembre de 2019.
3.Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: amb diversos criteris d’adjudicació.
4.Cànon de concessió.
S’estableix un cànon mínim de 300 € ( més IVA)
5.Garanties
No s’exigeix garantia provisional
La definitiva serà de 300 €
6.Obtenció de la documentació i informació:
Ajuntament d’Alfarràs
Avda. Catalunya, 16.- 25120 Alfarràs
Telèfon: 973760007
Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ajuntament/perfil_contractant.html.
7.Requisits específics del contractista:
Els establerts al Plec de clàusules.
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8.Criteris de valoració
Els criteris d’adjudicació d’aquest procediment són els següents:
-

Millora oferta econòmica: 8 punts
Projecte d’explotació del servei: 2 punts.

9.Presentació d’ofertes:
a.)Data límit de presentació: quinze dies naturals a partir de la publicació de l’anunci en
el perfil del contractant.
b) Documentació que s’ha de presentar: la que detalla el plec de clàusules
c) Lloc de presentació: L’indicat al plec de clàusules
10.Obertura de les ofertes:
L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la Sala
d’actes de la corporació, a les 12.00 hores de l’endemà del dia d’obertura del sobre A

Alfarràs, 3 de maig de 2019.
Firmado

L’Alcalde
Kleber Esteve Ramells.
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ANNEX I.- MODEL DE DECLARACIÓ.....................................................................................................amb DNI .........................
en representació de l’entitat .............................................................................................
amb
NIF
................................................................i
domicili
a
............................................................................................................. assabentat/da de la
licitació del contracte per a l’explotació del servei de bar de les piscines municipals
d’Alfarràs, per la temporada d’estiu 2019, amb plena capacitat jurídica i d’obrar, em
comprometo a gestionar-lo al meu càrrec amb subjecció als plecs de clàusules
administratives i la resta de normativa aplicable i:

DECLARA SOTA JURAMENT
Que jo/l’entitat a la qual represento no es troba en cap dels casos d’incapacitat i
incompatibilitat que determina l’article 71 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de
Contractes del sector públic.
Que compleixo els requisits de solvència tècnica i econòmica que regula el plec de
clàusules administratives particulars, reguladores del procediment de contractació del
servei de bar de les piscines municipals de l’Alfarràs, per la temporada d’estiu 2019 i
que em comprometo a justificar-los degudament, en cas de resultar adjudicatari del
contracte.
A més declaro que em trobo al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda, amb
la Seguretat Social i amb l’Ajuntament d’Alfarràs

Alfarràs, .................. de .............. de 2019
(Signatura)
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