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Divendres, 4 d'agost de 2017

ALTRES ENTITATS

Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l'obtenció de la informació.

a) Organisme: Consorci Espai Natural Guilleries-Savassona.
b) Dependència que tramita l'expedient. Secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Seu del Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona.
2) Domicili: carrer de les Guilleries, 5.
3) Localitat i codi postal: 08519 Vilanova de Sau.
4) Telèfon 93.884.78.88.
5) Telefax 93.884.78.87.
6) Correu electrònic: en.guilleries@diba.cat.
7) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://parcs.diba.cat/web/guilleries
8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins a la data de presentació de proposicions.

d) Número d'expedient: 2017/1/Serveis.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: contracte de gestió de servei.
b) Descripció: concessió del servei de punt d'informació i servei de bar de l'edifici de serveis de l'àrea d'esplai del pantà 
de Sau, al terme municipal de Vilanova de Sau.
c) Lloc d'execució:

1) Domicili: àrea d'esplai del pantà de Sau.
2) Localitat i codi postal: 08519 Vilanova de Sau.

d) Termini d'execució: 5 anys.
e) Admissió de pròrroga: no.
f) CPV: 63513000-8 Serveis d'informació turística.
92330000-3 Serveis de zona recreativa.
55330000-2 Servei de cafeteria.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert amb més d'un criteri d'adjudicació.
c) Criteris d'adjudicació quantificables automàticament:

• Criteri 1: Proposta d'activitats i serveis anuals de l'equipament: fins a 30 punts. (segons descripció del plec).
• Criteri 2: Millora de l'horari de servei al públic establert a l'annex 2: fins a 30 punts.(segons descripció del plec).
•  Criteri 3: descripció dels mitjans humans que s'adscriuran al servei i adequació de la formació d'aquest personal a 
aquest servei (segons descripció del plec): fins a 40 punts.

4. Valor estimat del contracte: 0 EUR

5. Pressupost de licitació:

a) Cànon: No s'estableix.

6. Garanties exigides. Provisional: no se n'exigeix.

Definitiva: 940,90 EUR.
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7. Requisits específics del contractista:  solvència econòmica, financera i professional descrit en el plec de clàusules 
administratives.

8. Presentació de proposicions:

a) Data límit de presentació: 15 de setembre de 2017.
b) Modalitat de presentació: d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació: a les oficines del Consorci, en horari d'obertura al públic, carrer de les Guilleries, 5, 08519 
Vilanova de Sau. Si es presenten per correu, cal tenir en compte les condicions establertes en el plec de clàusules 
administratives.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: fins a l'adjudicació del contracte.

8. Obertura de les ofertes: l'obertura de la documentació administrativa es farà en acte no públic el primer dimecres hàbil 
després d'haver finalitzat el termini de presentació de proposicions. L'acte públic d'obertura de les proposicions es farà 
el segon dimecres hàbil següent al de la finalització del termini per a la presentació de proposicions, a les 12 del migdia,  
a la seu del Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona, carrer de les Guilleries 5 de Vilanova de Sau.

9. Despeses de publicitat: L'adjudicatari està obligat a satisfer les despeses de publicitat de la licitació fins a un import  
de 600 EUR.

Vilanova de Sau, 26 de juliol de 2017
El president, Carles Baronet Aldabó

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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