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Ajuntament de Sidamon.
Expedient 85/2022.
Contracte gestió piscines municipals i zona esportiva parc del canal.

ANUNCI
de l’Ajuntament de Sidamon, sobre Informació pública d’uns plecs de clàusules i
anunci d’una licitació.
Per DA 51/2020 de data 19 d’abril de 2022 s’aproven inicialment el plec de les clàusules
economicoadministratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació de la
gestió del servei del bar de les piscines municipals i zona esportiva parc del canal.
Simultàniament al període d’informació pública, s’anuncia la licitació del concurs per a la contractació de
l’adjudicació de la gestió del servei de bar de les piscines i zona esportiva parc del canal amb un termini
de dita concessió de 2 anys, a comptar des de la data de la signatura del contracate.
_1 Entitat adjudicadora:
a) Ajuntament de Sidamon
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 85/2022
_2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Concessió administrativa del Servei del Bar de les piscines municipals i zona
esportiva parc del canal.
b) Lloc d'execució: Municipi de Sidamon
c) Termini d'execució de la concessió: Art. 6 dels plecs
_3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: amb pluralitat de criteris de valoració.
_4 Pressupost base de la licitació:
Pressupost base: Article 6 dels plecs.
_5 Garanties:
La garantia definitiva serà de 300,00€ (Article 7 dels plecs)
_6 Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Sidamon
b) Domicili: Cr. Major, 6
c) Localitat i codi postal: Sidamon, (El Pla d’Urgell). 25222
d) Telèfon: 973 560 421
e) correu electrònic: ajuntament@sidamon.cat
_7 Requisits específics del contractista:
a) Requisits específics pel contractista: Els establerts en els plecs de clàusules administratives
particulars.
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_8 Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: Article 9 dels plecs. El termini per presentar ofertes serà fins el dia 23
de maig de 2022 a les 15:00h. També poden ésser enviats per correu. Aleshores, l’empresari ha de
justificar la data d’imposició de l’enviament a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació
la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama dins del mateix dia, consignant-se el número
d’expedient, títol complet de l’objecte del contracte i nom del licitador.
Si no concorren ambdós requisits (justificació del lliurament + anunci de la seva tramesa) no serà
admesa la proposició que sigui rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data
d’acabament del termini. D’altra banda, transcorreguts cinc dies naturals des de la data esmentada
sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas. Cada licitador no pot
presentar més d’una proposició.
Tampoc pot subscriure cap proposta en unió temporal d’empreses si ho ha fet individualment. La
infracció d’aquesta norma donarà lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites pel licitador.
Les propostes s’ajustaran al model d’aquest plec. La seva presentació presumeix per part del
licitador l’acceptació incondicionada del contingut d’aquest Plec de clàusules administratives
particulars.
b) Documentació que s'ha de presentar: la que detalla els plecs de clàusules administratives
particulars.
c) Lloc de presentació: La que estableix el ple de clausules.
d) Admissió de variants: Les assenyalades en el plec de clàusules particulars.
_9 Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec de l’adjudicatari.

Sidamon, 21 d’abril de 2022.
Maria Dolors Tella i Albareda
Alcaldessa.
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