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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
Antecedents
Per resolució d’alcaldia 2022/182 de data 2 de maig de 2022, es va aprovar l’expedient de
contractació 2022_345 i el Plec de Clàusules Administratives, pel “servei de vigilància, de
salvament i de socorrisme a la piscina municipal de Fonollosa, temporada estiu 2022.
En data 3 de maig de 2022 es va publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant de
l’òrgan de contractació per tal que, en el termini de quinze dies, les persones interessades
presentessin les seves proposicions.
Durant el termini de quinze dies per a la presentació de les proposicions, es van presentar dins
de termini i en la forma escaient, les següents:


RAMON LAZARO MARTINEZ



CONSELL ESPORTIU DEL BAGES

En data 19 de maig de 2022, exhaurit el termini de presentació de les ofertes, es va constituir
la mesa de contractació per a l’obertura del sobre i es van declarar admeses les següents
proposicions amb la puntuació següent:
Licitador

Total Puntuació
criteris automàtics

RAMON LAZARO

86 punts

MARTINEZ
CONSELL ESPORTIU DEL

88 punts

BAGES

El licitador, CONSELL ESPORTIU DEL BAGES, ha constituït garantia definitiva per import de
QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (471,24€).
En data 27 de maig de 2022 el licitador va aportar, per mitjà de l’eina electrònica sobre digital
la resta de documentació requerida.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
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Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,

RESOLC

PRIMER. Adjudicar el contracte de servei de vigilància, de salvament i de socorrisme a la
piscina municipal de Fonollosa, temporada estiu 2022 en les condicions que figuren en la seva
oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars a: CONSELL
ESPORTIU DEL BAGES, per un import de NOU MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB
VUITANTA CÈNTIMS (9.424,80€), IVA exclòs.
SEGON. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
TERCER. Designar com a responsable del contracte a DAVID ZAMORA VEGA.
QUART. Notificar a CONSELL ESPORTIU DEL BAGES adjudicatari del contracte.

Fonollosa, a data de la signatura electrònica
L’Alcalde,
Eloi Hernàndez i Mosella
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