EDICTE
Identificació de l’expedient: Contractació del servei de monitoratge esportiu pels gimnàs i pistes de pàdel
municipals

Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 - 17410 SILS - Telèfon 972 16 80 00 - Fax 972 85 36 17

PG B 2017 /1332 General 2017/2045
De conformitat amb l’acord de Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 2017, per mitjà del present
anunci s'efectua convocatòria per a l'adjudicació de la Contractació del servei de monitoratge esportiu pels
gimnàs i pistes de pàdel municipals mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa,
diversos criteris d’adjudicació, conforme a les següents dades:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de Sils
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació
1. Dependència: Secretaria
2. Domicili: Pg. Sts Cosme i Damià núm. 2.
3. Codi Postal i Localitat: 17410 SILS
4. Telèfon: 972 16 80 00
5. Telefax: 972 85 36 17
6. Correu electrònic: imma@sils.cat
7. Adreça d’internet del Perfil de Contractant: www.sils.cat
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: dintre del termini de 15 dies naturals comptats
a partir de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
d) Número d’expedient: PG B 2017 /1332 .
2. Objecte del contracte.
a) Tipus: Servei.
b) Descripció: Contractació del servei de monitoratge esportiu pels gimnàs i pistes de pàdel municipals.
c) Divisió per lots i número de lots/unitats: 2 lots
d) Lloc d’execució/lliurament: dependències i instal·lacions municipals de l’Ajuntament de Sils
e) Termini d’execució/lliurament: 2 anys
f) Admissió de Pròrroga: si, dos anys
g) CPV (Referència de Nomenclatura): 92620000-3 Serveis relacionats amb els esports
3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Subhasta electrònica: no.
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d) Criteris d’Adjudicació: oferta econòmica més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
4. Valor estimat del contracte: 127.226,40 €uros (IVA exclòs).
5. Pressupost base de licitació: 60.584,00 €uros (IVA inclòs).



LOT 1: 49.496,00 €uros
LOT 2: 11.088,00 €uros

Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 - 17410 SILS - Telèfon 972 16 80 00 - Fax 972 85 36 17

6. Garantia exigides.
Provisional: no s’exigeix.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.
7. Requisits específiques del contractista:
a) Classificació: veure clàusula 14 del PCA.
b) Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica: veure clàusula 14 del PCA.
8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: dintre del termini de 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà al de la
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
b) Modalitat de presentació: Sobre A de Documentació administrativa i Sobre B de Proposició econòmica.
c) Lloc de presentació
1. Dependència: Registre general de l’Ajuntament de Sils
2. Domicili: Pg. Sts Cosme i Damià núm. 2
3. Codi Postal i Localitat: 17410 Sils
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 6 mesos.
e) Admissió de variants: no.
9. Obertura d’ofertes:
a) Adreça: Pg. Sts Cosme i Damià núm. 2
b) Codi Postal i Localitat: 17410 Sils
c) Data i hora: en un termini no superior a 7 dies des de l’obertura de la documentació administrativa, es
procedirà a publicar la data i hora en el perfil del contractant.
10. Despeses de Publicitat: son de compte del contractista fins a un màxim de 1.000 euros.
11. Altres informacions: Els interessats podran accedir als Plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques particulars a la pàgina web següent: www.sils.cat i al perfil del contractant.
L’alcalde president,

Martí Nogué Selva.
Sils, 23 de novembre de 2017.
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