Dijous, 18 de febrer de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament del Prat de Llobregat
ANUNCI de licitació
1. Entitat adjudicatària: Dades generals per a l'obtenció de la informació:
a) Organisme. Ajuntament del Prat de Llobregat.
b) Dependència que tramita l'expedient. Secció de Contractació i Patrimoni.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència. Contractació i Patrimoni.
2) Domicili. C. Centre, 26-30.
3) Localitat i codi postal. El Prat de Llobregat- 08820.
4) Telèfon. 933790050, ext. 5166, 5165, 5167, 5168, 5169, 5475.
5) Telefax. 933707654.
6) Correu electrònic. contractacio@elprat.cat.
7) Direcció d'Internet del perfil del contractant. www.elprat.cat.
8) Data límit d'obtenció de documentació i informació. Fins a 9 dies naturals abans de que finalitzi el termini per a la
recepció de les ofertes.
d) Número d'expedient. 580/2016.
2. Objecte del Contracte:
a) Tipus. Contracte especial.
b) Descripció. Explotació del bar-cafeteria del Complex Esportiu Municipal Estruch.
c) Lloc d'execució/ lliurament:
1) Domicili. Av. Pare Andreu de Palma, 9.
2) Localitat i codi postal. El Prat de Llobregat- 08820.
d) Termini d'execució: 2 anys, a comptar des de la data de formalització.
e) Admissió de pròrroga. Sí, per dos anys més.
f) CPV (Referència de nomenclatura) 55410000-7 (serveis de gestió de bars).
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació. Ordinària.
b) Procediment. Obert, amb diversos criteris de valoració.
c) Criteris d'adjudicació. Les que s'especifiquen a la clàusula IV.5 del plec de condicions.
4. Valor estimat del contracte 19.920 EUR.

a) Cànon mensual i anual: 415 EUR mensuals (4.980 EUR anual), millorable a l'alça.
6. Garanties exigides:
Definitiva: 2.000 EUR.
7. Requisits especifiques del contractista:
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional (en el seu cas). La que s'especifica a la clàusula III,
del plec de condicions.
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació. Durant els quinze dies naturals següents, comptats a partir del següent al de la publicació
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.
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b) Modalitat de presentació. Mitjançant tres sobres tancats (Sobre A: Documentació administrativa, Sobre B1:
Documentació per a la ponderació dels criteris que depenen d'un judici de valor i Sobre B2: Documentació per a la
ponderació dels criteris de forma automàtica).
c) Lloc de presentació:
1. Dependència. Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadana.
2. Domicili. Plaça de la Vila, 1.
3. Localitat i codi postal. El Prat de Llobregat-08820.
4. Direcció electrònica: oiac@elprat.cat.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta. 2 mesos.
9 Obertura d'ofertes:
a) Descripció. Obertura del sobre B1 (Documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels
criteris d'adjudicació avaluables en base a judicis de valor).
b) Direcció. C. Centre, 26-30.
c) Localitat i codi postal. El Prat de Llobregat-08820.
d) Data i hora: Al setè dia següent al de l'acabament del termini de presentació de proposicions. Si aquest dia és
dissabte, diumenge o festiu, es farà el primer dia hàbil següent. A les deu.
10. Despeses de Publicitat. Les despeses que generi aquest anunci seran a càrrec de l'adjudicatari.
12. Altres informacions. El sobre B2 (Documentació acreditativa dels criteris avaluables de forma automàtica) s'obrirà
una vegada s'hagi fet la valoració dels criteris de judici de valor. La convocatòria es publicarà en el perfil del contractant.
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El Prat de Llobregat, 9 de febrer de 2016
El tinent d'alcalde de l'Àrea d'Esports i Salut Pública i regidor de Projectes Urbans, Juan Pedro Pérez Castro
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