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AJUNTAMENT DE SOLSONA
Anunci de convocatòria d’adjudicació de contracte de serveis de socorrisme de les Piscines municipals de
Solsona, temporada estiu 2017 i 2018
De conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 27 de març de 2017,
per mitjà d’aquest anunci s’efectua la convocatòria del procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament
més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte de serveis de
socorrisme de les Piscines municipals de Solsona, durant la temporada d’estiu 2017 i 2018, conforme a les
dades següents:
1. Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l’obtenció de la informació
a) Organisme: Ajuntament de Solsona.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Ajuntament de Solsona.
2. Domicili: carrer Castell, 20.
3. Municipi i codi postal: Solsona 25280.
4. Telèfon: 973 480 050.
5. Telefax: 973 482 361.
6. Correu electrònic: secretaria@ajsolsona.cat
7. Adreça d’Internet del Perfil del contractant: https://www.ajsolsona.cat
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: 20 dies a partir de l’endemà de la publicació de
l’anunci de licitació al BOP de Lleida.
d) Número d’expedient: contracte serveis socorrisme: CSEO1/2017.
2. Objecte del contracte
Serveis de socorrisme de les Piscines municipals de Solsona, durant la temporada d’estiu 2017 i 2018.
a) Tipus: serveis.
b) Descripció: serveis de socorrisme a les Piscines.
c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d’unitats: no.
D Admissió de pròrroga: dos anys.
e) CPV (referència de nomenclatura): 92600000-7.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Subhasta electrònica. no.
d) Criteris d’adjudicació:
A) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
Per valorar les ofertes s’assignarà la màxima puntuació de 60 punts, al licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa. Prenent com a
referència aquest valor es calcularan de forma proporcional la resta d’ofertes presentades, d’acord amb la següent fórmula:
VO= OM*PMO
OF
VO= valoració de l’oferta
PMO= puntuació màxima obtenible
OF= oferta
OM= menor oferta vàlidament emesa
Disposar de material de primers auxilis a càrrec de l’empresari
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Fins a 60 punts

10 punts
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Dotar de DEA la instal·lació
Proposar personal que disposi dels següents coneixements:
- Servei de DEA
- Serveis de primers auxilis
- Formació de primers auxilis
Realitzar les tasques de control de clor i de PH a les piscines
Neteja d’insectes i altres al vas d’aigua
Control del bon ús de les instal·lacions per part dels usuaris
B) CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR
Pla de treball: proposta d’organització i gestió del servei
Priorització de la contractació de socorristes del municipi que disposin de formació, degudament acreditada
Coneixements de desfibril·ladors externs
Total
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5 punts
5 punts
5 punts

Fins un màxim de 15 punts
100 Punts

4. Valor estimat del contracte
96.000,00 euros.
5. Pressupost base de licitació
Import net: 48.000,00 euros, sense IVA.
6. Garanties exigides
Provisional (import): 0 euros.
Definitiva (%): 5%.
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no és necessària.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: les que detalla el Plec de clàusules.
8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 20 dies a partir de la publicació de l’anunci de licitació al BOP de Lleida.
b) Modalitat de presentació: article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Ajuntament de Solsona.
2. Adreça: carrer Castell, 20.
3. Municipi i codi postal: Solsona, 25280.
4. Adreça electrònica: secretaria@ajsolsona.cat
9. Obertura d’ofertes
El primer dilluns hàbil, un cop acabat el termini de presentació d’ofertes, a les 12.00 hores a les
Dependències de l’Ajuntament de Solsona.
Solsona, 30 de març de 2017
L’alcalde, David Rodríguez i González
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