AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE FARFANYA

ANUNCI DE LICITACIO

De conformitat amb la Resolució d'Alcaldia núm 47/18 de data d’avui per mitjà del present anunci s'efectua
convocatòria del procediment obert simplificat , atenent la millor relació qualitat preu , diversos criteris
d’adjudicació , i tramitació urgent, per a l'adjudicació del contracte de concessió de serveis de la gestió i
explotació del bar de les piscines municipals per la temporada 2018 que inclou el servei de bar tant en horari
de funcionament de les piscines com fóra d’aquest horari i el servei de venda d’entrades als usuaris de les
piscines conforme a les següents dades:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a) Organisme.: Ajuntament de Castelló de Farfanya
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria Intervenció
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència. Secretaria
2) Domicili. Plaça Major, 1
3) Localitat i codi postal. Castelló de Farfanya. 25136
4) Telèfon. 973428007
5) Telefax. 973428150
6) Correu electrònic. ajuntament@castellofarfanya.ddl.net
7) Adreça d'Internet del perfil del contractant.
d) Nombre d'expedient: B-85/2018

2. Objecte del Contracte:
a) Tipus: procediment obert simplificat
b) Descripció: contracte administratiu especial per la concessió del servei de bar de les piscines municipals
per la temporada 2018 que inclou el servei de bar en horari de funcionament de les piscines com fora
d’aquest horari i el servei d’entrades.
c) Lloc d'execució:
1) Domicili. Crta Balaguer, s/n
2) Localitat i codi postal. Castelló de Farfanya 25136
d) Termini d'execució: Del 23 de juny al 2 de setembre
e) Admissió de pròrroga. No

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació. Urgent
b) Procediment. Obert simplificat
c) Criteris d'adjudicació puntuables automàticament ( 8 punts ):
- millora del preu a l’alça : 7 punts
- Per tenir el carnet de manipulador d’aliments i curs en hostaleria : 1 punt
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d) Criteris d’adjudicació la ponderació dels quals depèn d’un judici de valor ( 2 punts )
-

Explicació de suggeriments, millores, activitats lúdiques, activitats diverses i sopars que es
facin durant la temporada d’estiu al bar de les piscines : 2 punts

4. Valor estimat del contracte: 1200 euros del cànon concessional.

5. Pressupost base de licitació:
a) Import total: 1.200 euros millora’t a l’alça.

6. Garanties exigides.
Definitiva : 5 % del preu d’adjudicació.

7. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la darrerra publicació de l’anunci
al perfil del contractant.
b) Modalitat de presentació: segons estableix el Plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Dependència; Secretaria
2. Domicili: Plaça Major, 1
3. Localitat i codi postal: Castelló de Farfanya 25136.
4. Adreça electrònica: ajuntament@castellofarfanya.ddl.net
8.- Plec de clàusules administratives particulars: es pot demanar a la secretaria de l’Ajuntament en
horari d’oficina ( de 10 h a 14 h ).
Surt publicat al perfil del contractant al següent enllaç:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=farfanya&reqCod
e=viewDetail&idCap=2108521 ( o accedint a la página de la seu electrónica https://www.seue.cat/web/castellodefarfanya i tot seguit a l’apartat perfil del contractant ).
9.- Obertura d'ofertes:
L’acte d’obertura de pliques tindrà lloc a les 12:00 hores del dia 25 de maig de 2018.

Castelló de Farfanya, 3 de maig de 2018.
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