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Dimecres, 16 de desembre de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Copons

ANUNCI

Aprovat pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió del dia 9 de desembre de 2015, el Plec de clàusules administratives 
particulars que ha de regir la contractació del servei que més avall es detalla, en règim de concessió, s'exposa al públic  
pel termini de 15 dies als efectes de presentació de possibles reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l'article 
277,1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Simultàniament,  i  a  l'empara  del  que  disposa  l'article  277.2  del  text  legal  esmentat,  s'anuncia  el  procediment  de 
contractació assenyalat, si bé la licitació se suspendrà el temps que sigui necessari, en el supòsit que es presentin 
reclamacions al Plec de clàusules.

1.- Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament de Copons.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.

2.- Objecte del contracte:

a) Servei: Gestió, explotació i dinamització del bar-restaurant de la piscina de Copons.
b) Lloc d'execució: Piscina municipal de Copons (Carretera de Folqué a Jorba, s/n).
c) Termini: 4 anys, a comptar des de l'endemà de la signatura del contracte, prorrogables fins a 24 mesos més.

3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert amb aplicació de diversos criteris d'adjudicació.

4.- Pressupost base de licitació:

a) Import: 300,00 EUR mensuals els 2 primers anys, 400,00 EUR mensuals els 2 últims i 500,00 mensuals els dos de 
prorroga si existissin.
b) IVA: de la quantitat anterior, correspon en concepte d'IVA 63,00, 84,00 i 105,00 EUR.
c)  Altres:  Aquest  cànon serà  incrementat  anualment  amb  l'IPC  publicat  per  l'INE  (o  per  l'organisme  competent)  i 
corresponent a l'any anterior.

5.- Garanties:

a) Provisional: No s'estableix cap.
b) Definitiva: 3.000,00 EUR.

6.- Obtenció d'informació:

a) Entitat: Ajuntament de Copons.
b) Domicili: c. Àngel Guimerà, 8. CP 08289.
c) Horari: de dilluns a divendres excepte dijous de 9,00 a 13,00 hores.
d) Telèfon: (93) 809.00.00 Fax: (93) 809.00.13.
e) Data límit d'obtenció de documentació i informació: 26 dies naturals posteriors al de la darrera publicació d'aquest 
anunci en el BOP i/o DOGC.

7.- Requisits específics del contractista:

a) Classificació: no s'exigeix.
b) Altres: acreditació de la solvència financera i tècnica i professional (clàusula 14a del Plec).
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8.- Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: vint-i -sis dies naturals posteriors al de la darrera publicació d'aquest edicte al DOGC o  
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i si aquest és festiu o dissabte, el primer dia hàbil següent.
b) Documentació a presentar: l'assenyalada a la clàusula 14a. dels plecs esmentats.
c) Lloc de presentació: l'indicat al punt 6 d'aquest anunci.

9.- Obertura d'ofertes:

a) Lloc: sala d'actes de la Corporació.
b) Data: El primer dimecres feiner posterior a l'acabament del termini de presentació de proposicions.
c) Hora: a les 20,00 hores.

10.- Criteris de valoració de les ofertes:

Els determinats a la clàusula 17a del Plec de clàusules.

11.- Despeses dels anuncis:

Aniran a càrrec de l'adjudicatari.

12.- Altres informacions:

La documentació necessària per a la presentació de les ofertes es podrà obtenir  a la pàgina web de l'Ajuntament 
www.copons.cat.

Copons, 2 de desembre de 2015
L'alcalde, Francesc Salamé i Sabater

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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