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Núm. 3111
AJUNTAMENT DE BREDA
Anunci d’inici de l’expedient de contractació de l’explotació del servei de bar i el manteniment de les instal·lacions de les piscines municipals i obertura de la fase de licitació
De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local del municipi, reunida en sessió ordinària de data 10 d’abril de 2017,
mitjançant el present anunci s’efectua convocatòria mitjançant procediment obert, oferta econòmicament, més avantatjosa,
amb diversos criteris d’adjudicació per l’explotació del servei de bar i el manteniment de les instal·lacions de les piscines
municipals, d’acord amb les dades següents:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i per obtenir informació:
a) Organisme: Ajuntament de Breda
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: OAC, Oficina d’Atenció al Ciutadà
2) Domicili: Cr. Nou, 3 Bxs.
3) Localitat i codi postal: Breda - 17400
4) Telèfon: 972 870 012
5) Telefax: 972 160 333
6) Correu electrònic: ajuntament@breda.cat
7) Direcció d’Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/breda
d) Número de l’expedient: 2017_01 CtrAdmEsp
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Procediment Obert
b) Descripció: Explotació del servei de bar i el manteniment de les instal·lacions de les piscines municipals aprovat per
acord de la Junta de Govern Local de Breda de data 10 d’abril de 2017.
c) Lloc d’execució:
1) Domicili: Av. Catalunya, s/n
2) Localitat i codi postal: Breda / 17400
d) Termini d’execució: 3 de juny – 11 de setembre de 2017
e) Admissió de pròrroga: Sí (una pròrroga per la temporada d’estiu 2018)
e) CPV (Referència de nomenclatura): 5533000-2
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Criteris d’adjudicació:
1
2
3

CRITERIS DE VALORACIÓ
Criteris ponderables
Proposta econòmica
Criteris avaluables

PUNTUACIÓ MÀXIMA
6 punts
5 punts
9 punts

FORMA D’AVALUACIÓ
Judici de valor
Automàtica_fórmula
Automàtica

4. Valor estimat del contracte: 1.500,00€
5. Pressupost base de licitació:
a) Import net: 1.500,00€
c) Import total: 1.500,00€
6. Garanties exigides:
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.
7. Requisits específics del contractista:
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a) Classificació: No s’exigeix classificació pel present contracte.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica professional: Es requereix segons els termes previstos en el PCAP
8. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 15 dies a comptar des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci al BOP i al perfil del
contractant. Si l’últim dia recaigués en dissabte o festiu es passarà al primer dia hàbil següent.
b) Modalitat de presentació: Segons estableix el Plec de clàusules administratives particulars, en la clàusula Dotzena.
Presentació de proposicions
c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Oficina d’atenció al ciutadà – OAC - de l’Ajuntament de Breda
2. Domicili: Cr. Nou, 3 Bxs.
3. Localitat i codi postal: Breda 17400
4. Direcció electrònica: ajuntament@breda.cat
9. Obertura d’ofertes:
L’obertura del sobre número 1 es portarà a terme en un acte a porta tancada, dins del termini màxim de sis (6) dies hàbils a
comptar a partir de l’últim del termini de presentació de proposicions.
10. Despeses de Publicitat:
Aniran a càrrec de l’administració.
Breda, 11 d’abril de 2017
Dídac Manresa Molins
Alcalde
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