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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT D'ESPORLES

4976 Licitació del contracte de concessió de serveis de la zona de bar, piscina, jardins i una de les aules
multiusos del gimnàs de l'Ajuntament d'Esporles

De conformitat amb el Decret de Batlia 333/2018, de dia 27 d’abril de 2018, per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria, per a
l’adjudicació del contracte de concessió de serveis de la zona de bar, piscina, jardins i una de les aules multiusos del gimnàs de l’Ajuntament
d’Esporles, conforme a les següents dades:

1. Entitat adjudicadora

a. Organisme: Ajuntament d’Esporles
b. Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General.

. 2 Objecte del  contracte

a. Tipus: Servei
b. Descripció de l’objecte: Concessió de serveis de la zona de bar, piscina, jardins i una de les aules multiusos del gimnàs de
l’Ajuntament d’Esporles.
c. Lloc d’execució: Esporles
d. Termini d’execució: d’acord amb allò establert el plec de clàusules administratives.
e. Durada del contracte: 4 anys
f. Admissió de pròrroga: NO

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

a. Tramitació: Urgent.
b. Procediment: Obert
c. Forma: Concurs

4. Pressupost del Contracte

Vuit mil euros (8.000) IVA inclòs, import de l’IVA mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb quaranta-tres cèntims  (1.388,43), import
del contracte sense IVA sis mil sis-cents onze euros amb cinquanta-sis cèntims (6.611,56).

 5. Garantia

a. Provisional: No s’escau.
b. Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació  IVA exclòs.

 6. Obtenció de  documentació i informació.

a. Entitat: Ajuntament d’Esporles
b. Domicili: Plaça de l’Ajuntament, núm. 1
c. Localitat i codi postal: Esporles- 07190.
d. Telèfon:  971 61 00 02.
e. Telefax:  971 61 04 45.
f. Perfil del contractant:
www.esporles.cat
Data límit d’obtenció de documents i informació: el que estableix el plec de clàusules administratives.

 7. Requisits específics del contractista.

Classificació: el que estableix el plec de clàusules administratives
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 8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

Data límit de presentació:  el que estableix el plec clàusules administratives.

a. Documentació a presentar: l’establerta al plec de clàusules administratives.
b. Lloc de presentació: Ajuntament d’Esporles.
c. Domicili: Plaça de l’Ajuntament, núm. 1.
d. Localitat i codi postal: Esporles, 07190.

9. Obertura d’Ofertes.

a)  Entitat: Ajuntament d’Esporles
b)  Domicili: Plaça de l’Ajuntament, núm. 1
a. Localitat i codi postal: Esporles- 07190.
b. Data: el que estableix el plec de clàusules administratives.

 10. Despeses anuncis: seran a compte del contractista les despeses derivades dels anuncis de licitació.

Esporles, 9 de maig de 2018

La Batlessa,
Maria Ramon Salas
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