ANUNCI DE LICITACIÓ
Anunci de la licitació del contracte per a la prestació del servei públic de l’explotació del
bar de les piscines municipals i manteniment i neteja dels vestidors, per a la temporada
d’estiu 2020
De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia, d’11 de maig de 2020, mitjançant aquest anunci
s’efectua convocatòria per procediment obert, tenint en compte l’oferta econòmicament més
avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació, per a la gestió del servei públic de l’explotació del
bar de les piscines municipals i manteniment i neteja dels vestidors, mitjançant la modalitat de
concessió i, aprovació del plec de clàusules administratives, d’acord amb les dades següents:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Montgai
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Ajuntament de Montgai
2) Domicili: Plaça Prat de la Riba, 16
3) Localitat i codi postal: Montgai 25616
4) Telèfon: 973430005
5) Correu electrònic: ajuntament@montgai.cat
d) Número d’expedient: 179/2020
2. Objecte del Contracte:
a) Tipus: Gestió de servei públic. Concessió
b) Descripció: Gestió del servei públic de l’explotació del bar de les piscines municipals
i manteniment i neteja dels vestidors
c) Termini d’execució de la concessió: Art. 5 del plec.
3. Tramitació, procediment i forma d’ adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma d’ adjudicació: Oferta econòmica més avantatjosa amb pluralitat de criteris de
valoració assenyalats al plec de les clàusules.
4. Pressupost base de licitació:
Pressupost base: Les persones que optin a aquesta concessió hauran de presentar una oferta
econòmica concreta. La concessionària haurà d’ingressar els diners recaptats per entrades i
carnets de les piscines a les arques municipals en la seua totalitat, obligant-se la
concessionària a portar un absolut control de les persones que entrin al recinte de les piscines
(article 12 del plec). Aquesta oferta econòmica s’haurà de fer efectiva en el moment de la
signatura del contracte. Article 4 del plec.
5. Garanties exigides:
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La garantia definitiva (fiança) serà de 300,00 euros. Article 9 del plec.
6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Montgai
b) Domicili: Plaça Prat de la Riba, 16
c) Localitat i codi postal: Montgai - 25616
d) Telèfon: 973430005
e) Adreça electrònica: ajuntament@montgai.cat
7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
Les ofertes i els documents exigits a la convocatòria (clàusula 6 del Plec) s´han de presentar a
la secretaria de l’Ajuntament, en hores d’oficines (de 10.00 a 13.00 hores), durant el termini de
15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci en el perfil
del contractant.
8. Obertura d’ofertes:
a) Descripció: El primer dia hàbil següent a la finalització del termini de
presentació de les proposicions, en acte públic.
b) Adreça: Plaça Prat de la Riba, 16
c) Localitat i codi postal: Montgai - 25616
d) Hora: 12.00 hores
10. Criteris d’adjudicació:
a) Oferta econòmica amb puntuació màxima de 10 punts.
b) Millores econòmiques al servei amb puntuació màxima de 10 punts.
c) Projecte de funcionament, organització i activitats a realitzar amb puntuació màxima de
10 punts.

10. D’altres informacions.
La data d’obertura de les piscines municipals, prevista entre el 15 i el 30 de juny de 2020,
estarà condicionada a les mesures vigents, tant en el moment de l’obertura com durant tota la
temporada d’estiu 2020, en motiu del COVID-19.
Montgai, a la data de la signatura electrònica d’aquest document

L’alcalde
Jaume Gilabert i Torruella
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9. Despeses de Publicitat: A càrrec de l’adjudicatari.

