ANUNCI
Convocatòria de la licitació del contracte de concessió del servei públic de les
instal·lacions de les piscines municipals de Tremp .
1. Entitat adjudicadora i dades per a l’obtenció de la informació:
a)Organisme: Ajuntament de TREMP
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament d’Obres, Serveis i urbanisme
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència : Departament d’Obres, Serveis i Urbanisme
2) Domicili: Plaça de la Creu, 1
3) Localitat i codi postal: Tremp, 25620
4) Telèfon:+34.973.650.005
5) telefax:+34.973.652.036
6) Correu electrònic: obresiserveis@tremp.cat
7) Adreça d’Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ajtremp.
8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins a 6 dies naturals abans de
què finalitzi el termini fixat per a la recepció de les ofertes, a condició que s’hagués
sol·licitat al menys 12 dies abans dels transcurs del termini de presentació de
proporcions, d’acord amb els termes del règim informatiu establert a l’article 138.3 de
la LCSP.
d) Número Expedient: X2019001085
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Contracte de concessió de servei.
b) Descripció: Concessió de servei de les instal·lacions de les piscines municipals de
Tremp
b) Divisió per lots i núm.: Únic. L’objecte d ‘aquest contracte no aconsella la divisió per
lots per dificultats de coordinació de tasques, espais on s’executa i escassa entitat
econòmica de les diferents tasques per separat que es considera no fan viable
econòmicament la seva execució independent.
c) Lloc de l’execució: TREMP
e) Termini d’execució: La concessió s’atorgarà per la temporada d’estiu de 2019 i 2020
més una possibilitat de pròrroga per 3 temporades addicionals, la durada màxima total
del contracte es de 5 anualitats, el servei es prestarà durant el període d’obertura de
les piscines municipals, ordinàriament del 15 de juny a 15 de setembre
f) CPV (Referències de Nomenclatura): 50232100-1
3. Tramitació i procediment d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Subhasta electrònica: No
d) Criteris d’adjudicació: Varis criteris.
4. Valor estimat del contracte:
Import total: 66.670 €.-

5.Pressupost base de licitació:
S’estableix en un valor màxim del 50% de l’import obtingut en concepte de taquillatge
de les instal·lacions de les piscines municipals aquest percentatge que abonarà
l’ajuntament serà disminuït en l’oferta que presentin els licitadors, inicialment previst en
20.668 €.- que es correspon a l’import de la liquidació de la concessió l’any 2018
10.334 €.- per les dos anualitats inicials del contracte.
Les ofertes que presentin els licitadors no superaran l’esmentada quantitat.
El valor estimat del contracte s’estableix en 66.670 €.-. Aquesta xifra s’ha determinat
en base a la liquidació de la concessió l’any 2018 que ascendeix a 10.334 €.-, i
s’estima en 3.000 €/any el benefici de l’activitat del bar l’any 2018, total 13.334 €.- i
una durada màxima de 5 anualitats, en conseqüència el valor total del contracte
ascendeix a 66.670 €.-.
6. Garanties exigides:
a) Garantia provisional: No es requereix.
b) Garantia definitiva: L’adjudicatari haurà d’ingressar el 5% l’import del preu
d’adjudicació .
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació del contractista: No s’exigeix
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Segons previsió
de la clàusula 10a del plec de clàusules administratives particulars.
c) Altres requisits específics: Els previstos en els plecs de clàusules particulars.
8. Presentació d’ofertes o sol·licituds de participació :
a) Data límit de presentació:
La data límit de la presentació de les proposicions serà de vint-i-sis (26) dies naturals
comptadors des del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del
contractant .
b) Modalitat de presentació: telemàtica
c) Lloc de presentació: Perfil del contractant a adreça electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ajtremp.
e) Admissió de variants: No
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos
9. Obertura de les ofertes:
a) Descripció: Ajuntament de Tremp
b) Adreça: Plaça de la Creu, 1
c) Localitat : Tremp
d) El tercer dia hàbil següent al que finalitzi el termini de presentació de les ofertes,
llevat que sigui festiu o vetlla de festiu. En aquest cas l’obertura tindrà lloc, el primer
dia hàbil següent.
10. Despeses de publicitat:
No es preveu
TREMP, a la data de la signatura.

L’Alcalde,
Joan UBACH ISANTA

