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A J U N T A M E N T
DE PACS DEL PENEDÈS
NIF P-0815300-I

ANUNCI
De licitació per a la contractació del Servei de gestió del Casal d’Estiu municipal
La Junta de Govern Local en data 22 de febrer de 2022, ha aprovat el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de Prescripcions tècniques, que han de regir la licitació
mitjançant procediment obert simplificat per a la contractació del servei de gestió del Casal
d’Estiu municipal, Alhora, també s’ha aprovat l’expedient de contractació i s’ha acordat
l’obertura del procediment de licitació mitjançant anunci corresponent en el perfil del
contractant de l’Ajuntament, per la qual cosa s’anuncia la corresponent convocatòria de la
licitació, d’acord amb el que disposen els articles 135.1 i 159.2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
1. Entitat adjudicatària:
a)Organisme : Ajuntament de Pacs del Penedès
b)Número d’expedient: 2022/248
c) Dependència que tramita l’expedient: Secretària
d)Obtenció de documentació o informació: Perfil del contractant a:
https://www.pacsdelpenedes.cat
e)Data límit d’obtenció de documentació i informació: 15 dies naturals comptats a partir del
dia següent al de la seva publicació en el perfil del contractant.
2. Objecte:
a)Tipus i descripció de l’objecte: Servei de gestió del Casal d’Estiu municipal.
b)Durada: juny i juliol de 2022 (27/6 al 29/7) (prorrogable pel període juny i juliol de 2023).
c) Codis CPV: 55243000-5
d) Divisió en lots: no escau
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert simplificat
c) Criteris de valoració: Segons Plec.
4.
5.
6.
7.

Pressupost de licitació: 25.000,00€ (IVA inclòs)
Garantia: Segons Plec
Requisits específics del contractista : Segons Plec
Presentació de les ofertes o de les sol·licitud de participació:
Av. Diputació, 1 i 3 Tels. 93 817 14 85 Fax. 93 817 07 37
08796 PACS DEL PENEDÈS (Barcelona)
e-mail: pacs@diba.cat - www.pacsdelpenedes.cat
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a) 15 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la seva publicació en el perfil del
contractant.
b) Documentació a presentar: l’establerta a la clàusula Tretzena.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Pacs del Penedès.
Les proposicions presentades fora del termini no seran admeses en cap cas.
8. Obertura de les ofertes:
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en l’anunci de
licitació tindrà lloc l’acte d’obertura dels sobres, que no serà públic atès que es preveu en la
licitació que s’han d’utilitzar mitjans electrònics.

Pacs del Penedès , a la data de la signatura electrònica.

Montserrat Mascaró Gras
Alcaldessa

Signat electrònicament per qui s’indica
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