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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

8534 Formalització del contracte del "Servei de gestió i execució de les activitats lúdicoesportives a
desenvolupar durant el període de vacances escolars" CNPE-01/2016

Formalització del contracte del “Servei de gestió i execució de les activitats lúdico esportives a desenvolupar durant el període de vacances
escolars”, mitjançant procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació, tramitació urgent. Expedient de
contractació núm. CNPE-01/2016.

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Patronat Municipal d’Esports de l’ajuntament d’Alcúdia.
b) Dependència que tramita l’expedient: Contractació.
c) Número d’expedient: Expedient de contractació núm. CNPE-01/2016
d) Adreça d’internet del perfil del contractant: http://www.alcudia.net/

2. Objecte del contracte.

a) Tipus: Contracte de serveis
b) Descripció: Serveis de gestió i execució de les activitats lúdico-esportives a desenvolupar durant el període de vacances escolar
d’estiu, Nadal i Pasqual depenent del Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia.
c) Divisió per Lots: No.
d) CPV: 92000000-1, Serveis d’esbarjo, culturals i esportius. 
e) Acord marc: No.
f) Sistema dinàmic d’adquisicions: No
g) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: BOIB
h) Data de publicació de l’anunci de licitació: 28/05/2016 (BOIB núm. 67/2016)

3. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert, oferta econòmica més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació

 208.239’66 €, (IVA exclòs).4. Valor estimat del contracte:

: Preu unitari de 7’45 Euros per nin/nina i dia, IVA exclòs.5. Pressupost base de licitació

6. Formalització del contracte.

a) Data d’adjudicació: 20/06/2016
b) Data de formalització del contracte: 22/06/2016
c) Contractista: EMERGÈNCIES SETMIL S.L. amb NIF B57761017
d) Import d’adjudicació: Preu unitari de 7 Euros per nin/nina i dia, IVA exclòs.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària

Camisetes distintives sortides.
Monitor amb perfil esportiu: (5).
Socorrista titulat: (5).
Coordinador addicional: s’aporta compromís.

Alcúdia, 18 de juliol de 2016
El President del Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia

Joaquín Cantalapiedra Aloy
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