Número 88
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dimarts, 9 de maig de 2017

Número de registre 3415

AJUNTAMENT DELS ALAMÚS
Anunci de convocatòria de concurs públic per la gestió del servei de bar de les piscines municipals sota la
modalitat de concessió administrativa, temporada d’estiu 2017
Aprovats per la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2017, el plec de clàusules econòmiques
administratives particulars i el plec de clàusules tècniques que han de regir la gestió del servei de bar de les
piscines municipals sota la modalitat de concessió administrativa, així com el corresponent projecte de la
concessió, s’exposen a informació pública durant un termini de 30 dies, mitjançant anuncis publicats en el
BOP, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, e-Tauler i en el Perfil del contractant de la pàgina WEB
municipal, per a que durant aquest període es puguin examinar i formular les reclamacions o al·legacions
que es creguin oportunes.
En el mateix acord també es va aprovar la convocatòria del concurs públic, mitjançant procediment obert
amb tramitació d’urgència i amb diversos criteris d’adjudicació, per a l’atorgament de l’esmentada gestió del
servei de bar de les piscines municipals sota la modalitat de concessió administrativa.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament dels Alamús (el Segrià)
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2. Objecte de la concessió
a) Descripció de l’objecte: explotació del bar de les Piscines Municipals, el manteniment i la neteja de totes
les instal·lacions del recinte de les piscines municipals, el control d’accés al recinte i la venda d’entrades
b) Divisió per lots i número: no s’escau
c) Lloc d’execució: carrer Mestre Ramiro Bosch, s/n, dels Alamús
d) Termini: Inici el 17 de juny de 2017 i finalització el 10 de setembre de 2017
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs públic
4. Pressupost base de licitació
Durant de la durada de la concessió es fixa un cànon únic mínim de 1.240 euros (mil dos-cents quaranta)
més l’IVA que correspongui, quantitat aquesta que podrà ser millorada a l’alça pels licitadors
5. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament dels Alamús
b) Domicili presentació documentació: Plaça la Creu, s/n
c) Localitat i codi postal: Ajuntament dels Alamús, 25221
d) Telèfon: 973 199 006
e) Fax: 973 199 226
f) Correu electrònic: administracio@alamus.ddl.net
g) Direcció d’internet del Perfil del contractant: http://www.alamus.ddl.net
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins l’últim dia de presentació de les proposicions
6. Requisits dels licitadors
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Els establerts en el plec de clàusules econòmiques administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques
7. Garanties
a) Provisional: no se’n requereix
b) Definitiva: cinc per cent (5%) del preu del cànon que es proposi
8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies hàbils següents al de la publicació d’aquest anunci en el BOP, en el
tauler d’anuncis municipal, e-tauler, i en el Perfil del contractant de la pàgina web municipal
b) Documentació que s’ha de presentar: la que es detalla al Plec de condicions econòmiques administratives
particulars
c) Lloc de presentació: el que s’indica al punt 5
9. Obertura de les ofertes
L’acte d’obertura de les proposicions serà públic i tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament a les 13.00
hores del sisè dia hàbil següent, comptat a partir de la finalització del termini de presentació de proposicions.
Si aquest dia fos dissabte o festiu, l’acte es farà el primer dia hàbil següent
10. Despeses d’anuncis
Seran a càrrec del contractista adjudicatari
11. Portal informàtic on figuren les informacions relatives a la convocatòria i on es poden obtenir els plecs:
http://www.alamus.ddl.net
Els Alamús, 4 de maig de 2017
L’alcalde, Celestí Panavera Altisent
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