La senyora alcaldessa, mitjançant Decret d’Alcaldia de data 11 de juny de 2020 va aprovar
l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars que regiran el
procediment per a l’adjudicació de l’arrendament del servei del bar de les Piscines Municipals
de Camarasa, licitació que ara s’anuncia:
1.- Entitat adjudicatària:
a) Ajuntament de Camarasa
b) Dependències que tramita l’expedient: Secretaria
2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: bar de les piscines municipals de Camarasa
b) Lloc d’execució: Piscines Municipals de Camarasa
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: arrendament
4.- Preu base de licitació: 0 EUROS (a l’alça)
5.- Duració del contracte: 1 temporada

6.- Garanties:
a) garantia provisional: no se’n demana
b) garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació
7.- Obtenció de documentació i informació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Ajuntament de Camarasa
Domicili: Plaça Major, 1
Localitat: Camarasa 25613
Telèfon i fax:973420009 - 973420302
Email: ajuntament@camarasa.cat
Seu electrònica (Perfil del contractant) https://camarasa.eadministracio.cat

8- Requisits específics del contractista: cap
9.- Criteris de valoració de les ofertes
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ANUNCI
de l’Ajuntament de Camarasa sobre l’arrendament del servei del bar de les piscines
municipals de Camarasa

A.- Criteris quantificables automàticament FINS A 20 PUNTS): SOBRE B
a) Proposició econòmica: (FINS A 10 PUNTS PROPORCIONALS A LA
OFERTA)

MILLOR

b) Criteris quantificables automàticament: acreditació de coneixements (FINS A 10
PUNTS)
B - Criteris la ponderació dels quals depén d’un judici de valor (FINS A 10 PUNTS) SOBRE C
a) Millores en la gestió sanitària del recinte del bar i serveis (FINS A 5 PUNTS)
b) Millores en recursos i equipament auxiliar: (FINS A 5 PUNTS)
10.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 10 dies hàbils a comptar des del dia de la publicació d’aquest
edicte en el BOP, tauler d’anuncis i al web municipal (www.camarasa.cat)
b) Documentació a presentar: l’especificada al plec de clàusules
c) Lloc de presentació: Secretaria Municipal Plaça Major, 1 .- 25613 Camarasa
11. Obertura de les ofertes:
a) Data d’obertura: primer dia hàbil següent al termini d’acabament de presentació de les
propostes
b) Hora: 13 hores
Camarasa, 11 de juny de 2020
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L’alcaldessa
Elisabet Lizaso Cantón

