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Número de registre 3743

AJUNTAMENT DE MONTGAI
Anunci de licitació per concessió d’explotació de bar de les piscines
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 2018.
De conformitat amb Decret de l’Alcaldia, mitjançant aquest anunci s’efectua convocatòria per procediment
obert, tenint en compte 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: 195/2018
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: el cànon de la gestió de la temporada del bar de les piscines municipals haurà de tenir un
import mínim de 4.200,00 € per la piscina de Butsènit i de 4.900,00 € per la piscina de Montgai. Article 4 del
plec.
5. Garanties exigides
La garantia definitiva serà de 300,00 euros.
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
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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 naturals, a
comptar des de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
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
Oferta econòmica amb puntuació màxima de 10 punts.
Millores econòmiques al servei amb puntuació màxima de 10 punts.
Projecte de funcionament, organització i activitats a realitzar amb puntuació màxima de 10 punts.
9. Despeses de publicitat
A càrrec de l’adjudicatari.
Montgai
L’alcalde, Jaume Gilabert i Torruella
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