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Núm. 4433
AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Anunci de licitació del contracte de servei de vigilància, salvament i socorrisme als usuaris de les platges del municipi de l’Escala (inclosa la Platja
de Montgó) tant a la sorra com a l’aigua, dins el que es considera zona de
bany, així com els trasllats en ambulància derivats del propi servei al Centre
d’Assistència Sanitària corresponent i l’acompanyament a la zona de bany de
les persones amb mobilitat reduïda, durant les temporades d’estiu 2019, 2020,
2021, 2022, amb subjecció al corresponent plec de prescripcions tècniques
Exp. 2019/1913
1.- Entitat adjudicadora: Ajuntament de l’Escala
2.- Objecte del contracte: serveis de vigilància, salvament i socorrisme
3.- Pressupost i Valor estimat:
El pressupost del contracte és de 148.595,04 €/any (sense IVA) i
la repercussió de 31.204,96€/any en concepte d’IVA totalitzant la
quantitat de 179.800,00 € (IVA inclòs).
El valor estimat del contracte és de 594.380,16€ (IVA exclòs).
4.- Criteris d’adjudicació:
A. Criteris quantificables automàticament (fins a 100 punts):
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta
més avantatjosa s’ha d’atendre als criteris següents:
- Preu (70 punts). D’acord amb les següents formules:
Es puntuarà mitjançant l’aplicació del següent mètode:
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi la millor
oferta. La resta d’ofertes es puntuaran de manera proporcional
d’acord amb la següent formula:

On
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PE i = (70 punts) x B / Bi
Bi = oferta a valorar
B = oferta més baixa
PE i = Puntuació econòmica de l’oferta
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- Inici de la prestació del servei (fins a 20 punts). L’empresa que
pugui disposar dels mitjans mínims per prestar el servei amb major
immediatesa tindrà la major puntuació, i la resta proporcionalment
- Millores socials (fins a 10 punts). A l’ empresa que oferti un major
nombre de contractes nous a temps i complert i de duració coincidient amb l’execució del servei (10 punts).
5.- Obtenció de documentació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/
perfil/lescala
6.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: vuit dies naturals des de la publicació
d’aquest anunci en el BOP.
b) Documentació a presentar: La detallada en el plec.
L’Escala, 28 de maig de 2019
Víctor Puga i López
Alcalde
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