ANUNCI de l’Ajuntament de la Secuita , de licitació per al contracte de servei de socorrisme a
la Piscina Municipal de la Secuita durant les temporades d’obertura al públic de l’estiu 2022
i 2023.
Expedient: 416/2022

1.- ENTITAT ADJUDICADORA
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Nom oficial: Ajuntament de la Secuita.
Adreça: Carrer Sant Cristòfol, 2.
Codi Postal: 43765.
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
Telèfon: 977611454.
Fax: 977611159.
Correu electrònic: aj.secuita@altanet.org
Perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=secuita&idCap=29323593&ambit=5&
2.-OBJECTE DEL CONTRACTE
A) Tipus: Serveis.
B) Descripció: És objecte del contracte la prestació del servei de socorrisme a la Piscina
Municipal de la Secuita durant les temporades d’obertura al públic de l’estiu 2022 i
2023.

D) El Codi CPV que correspon és 92620000-3.
3.- VALOR ESTIMAT TOTAL DEL CONTRACTE:
El valor estimat del contracte és de
(22.560,00€.)

VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS

4.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost base de licitació, preu del contracte, IVA inclòs, és de VINT-I-SET MIL DOSCENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (27.297,60€)
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat de 4.737,60€.
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C) Lots: No hi ha divisió en lots.

5.- TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE
El termini de durada del contracte es de dues temporades d’estiu, la de l’any 2022 i la de l’any
2023 .
En cada temporada la prestació del servei, com a conseqüència de l’obertura al públic de la
piscina municipal, començarà el dia 24 de juny i finalitzarà el dia 11 de setembre, ambdós
inclosos.
L’horari d’obertura de la piscina municipal serà en les dues temporades:
De dilluns a diumenge de 11 a 21 hores.
Total hores: 1600; 800 hores per temporada.

6.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
Per atendre les obligacions econòmiques corresponents a l’exercici 2022 s’ha autoritzat la
despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària de despeses de l’exercici 2022 (3400-21300)
per l’import de 13.648,80 €.
Com es tracta d’un contracte plurianual, per a l’ exercici 2023 el Ple de l’Ajuntament de la
Secuita haurà de consignar crèdit suficient en el pressupost general de l’exercici 2023.
7.- GARANTIES
a) Garantia provisional: No s’exigeix.
b) Garantia definitiva: No s’exigeix.
8.-PROCEDIMENT I CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
A.- Tipus de procediment: obert simplificat sumari.
B. -Criteri d’adjudicació:
Millor proposició econòmica (fins a 100 punts)

A) Termini de presentació: 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al perfil del
contractant de l’Ajuntament de la Secuita.
B) Lloc de presentació: La presentació de proposicions i documents es farà exclusivament
mitjançant presentació telemàtica integrada en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=secuita&idCap=29323593&ambit=5&
9.- OBERTURA D’OFERTES
Es publicarà al perfil del contractant.

La Secuita, a la data de la signatura electrònica
Eudald Roca Gracia, Alcalde.

Codi Validació: 6QY2AZ4A72Y2Z5ZNKYMZMJRXM | Verificació: https://lasecuita.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

8- PRESENTACIÓ D’OFERTES

