1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Torrelles de Foix.
b) Número d’identificació: 828830008.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Torrelles de Foix
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Número d'expedient: 495/2019
2. Obtenció de la documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Torrelles de Foix.
b) Domicili: Pl. Lluis Companys 1
c) Localitat i codi postal: Torrelles de Foix CP: 08737.
d) Codi NUTS:ES511
e) Telèfon: 938971001.
f) Adreça electrònica: torrellesf@diba.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=torrelles&idCap=14543284&ambit=
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 27 de maig de 2019 fins les
23:59
3. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: contractació de la concessió del servei de la piscina
municipal i bar annex.
b) Admissió de pròrroga: Si.
c) Divisió en lots: No.
d) Codi CPV: 92610000 Serveis d'Explotació d'instal·lacions esportives
e) Codi NUTS: ES511
4. Tramitació i procediment.
a) Tipus d’expedient: concessió de serveis
b) Tramitació: urgent
c) Procediment: obert
d) S’aplica un acord marc: NO.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
5. Pressupost de licitació.
Valor estimat del contracte: 55.331,71 euros sense IVA. Aquest import es
correspon amb la facturació que s’estima pot generar la concessió del servei en
un període de quatre anys (dos de duració més dos de pròrroga).

Pl. Lluís Companys, 1–Tel. 938971001-Fax 938972125-c/e torrellesf@diba.cat -08737-Torrelles de Foix

1

Codi Validació: A3Y5WKLZ46A9RLEA3TDGRKS6S | Verificació: http://torrellesdefoix.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Sergi Vallès Domingo (1 de 1)
Alcalde-President
Data Signatura: 14/05/2019
HASH: 7657169009856c22a8ede725a741e845

ANUNCI
De Ajuntament de Torrelles de Foix pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de concessió de serveis (exp. 495/2019)

6. Admissió de variants: No
7. Garanties.
Definitiva: veure clàusula tretzena del Plec de clàusules administratives
particulars.
8. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: NO
b) Solvència: veure clàusula segona del Plec de clàusules administratives
particulars.
9. Criteris d’adjudicació: veure la clàusula catorzena.
10. Condicions particulars per l’execució del contracte: No
11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
12. Presentació de les ofertes:
Data límit de presentació: 27 de maig de 2019.
Documentació que cal presentar: veure clàusula sexta
Presentació d’ofertes: veure clàusula sexta
Criteris objectius de selecció dels candidats: veure clàusula setena.
Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la
reducció progressiva del nombre d’ofertes o solucions): NO

13. Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament de Torrelles de Foix.
b) Lloc: Casa de la Vila
c) Data: 29 de maig de 2019
d) Hora: 9:00
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les
proposicions és públic.
14. Llengües per a redactar ofertes: castellà o català.
15. Recurs:
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Junta de Govern Local
b) Adreça: Pl. Lluis Companys 1.
c) Termini: 1 mes.
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