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ANUNCI  DE LICITACIÓ  

De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’abril de 2013 , per 
mitjà del present anunci s’efectua la convocatòria del procediment obert, atenent a 
l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb varis criteris d’adjudicació, per a 
l’adjudicació del contracte de serveis de monitoratge de les activitats esportives de 
l'escola municipal de futbol-sala , gimnàstica per a la 3ª edat i socorrisme a les piscines 
municipals, conforme a les següents dades: 

  

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

  

a) Organisme: AJUNTAMENT DELS POBLETS 

b) Dependència que tramita l’expedient: SECRETARIA  

c) Obtenció de documentació i informació: 

        1) Dependència: AJUNTAMENT DELS POBLETS 

        2) Domicili: AV. JAUME I Nº 7 

        3) Localitat i codi postal. ELS POBLETS, 03779 

        4) Telèfon. 966474399 

        5) Telefax. 966474287 

        6) Correu electrònic. ajuntament@elspoblets.es 

        7) Direcció d’internet del perfil del contractant. www.gva.es i www.elspoblets.es 

        8) Data límit d’obtenció de documentació e información: 15 dies naturals 
comptadors des del dia de publicación d el’anunci de licitació al Butlletí Oficial de la 
Província d’Alacant. 

d) Número d’expedient.354/2013 

  

2. Objecte del Contracte: 

    a) Tipus.Procediment: OBERT 

   b) Descripció: Serveis de monitoratge de les activitats esportives de l'escola municipal 
de futbol-sala , gimnàstica per a la 3ª edat i socorriste a les piscines municipals 

    c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d’unitats: NO 

    d) Lloc d’execució/lliurament:  POLIESPORTIU MUNICIPAL 

    e) Termini d’execució: 4 ANYS. 

    f) Admissió de pròrroga. SI ( 2 ANYS) 
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3. Tramitació i procediment: 

    a) Tramitació.ORDINÀRIA 

    b) Procediment. Contracte de Serveis per procediment obert 

    c) Subhasta electrònica. NO 

    d) Criteris d’adjudicació . 

 Criteris quantificables automàticament: 

I. Millor oferta econòmica (51 punts). 

Criteris la ponderació dels quals depen d’un juí de valor: 

II. Aportació de materials i equips , tant esportius com tècnics o informàtics per a 
una millor prestació del servei ( 19 punts). 

III. Titulació del personal destinat al desenvolupament dels programes (15 punts). 

IV. L’increment en la prestació d’activitats dels serveis requerits, proposta de noves 
activitats sense cost per a l’Ajuntament (15 punts) 

 

4. Valor estimat del contracte: 164.002,50 € euros 

  

5. Pressupost base de licitació: 

  

  a) Import net: 164.002,50 €  + 34.440,53 (IVA). Import total: 198.443,03 € euros. 

  

6. Garanties exigides.   

  Provisional (import):  0 euros. 

    Definitiva : 5% DEL PREU D’ADJUDICACIÓ 

  

7. Requisits específics del contractista: 

 

    a) Classificació (grup, subgrup i categoria) NO ES REQUEREIX  

    b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional , D’ACORD 
AMB EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINSITRATIVES 

  

8. Presentació d’ofertes o de sol•licituds de participació: 
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    a) Data límit de presentació. 15 DIES NATURALS DES DE LA DATA DE 
PUBLICACIÓ DE L’ANUNCI EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA 

    b) Modalitat de presentació. 

    c) Lloc de presentación. 

        1. Dependència: Secretaria municipal 

        2. Domicili. Av. Jaume I nº 7 

        3. Localitat i codi postal. Els Poblets , 03779 Els Poblets 

        4. Direcció electrònica: ajuntament@elspoblets.es 

    e) Admissió de variants, NO 

 

9. Obertura d’ofertes: D’ACORD AMB EL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES 

  

10. Despeses de publicitat, A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI. 

  

Els Poblets,  15 d’abril de 2013. 

L’Alcalde, 

Jaime Ivars Mut. 

 

 


