ANUNCI sobre licitació d'un contracte d’explotació i gestió del domini
públic per ús privatiu d’estació d’activitats de muntanya i esquí nòrdic i
refugi de muntanya La Basseta.
El Ple de l’EMD Vila i Vall de Castellbò va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir
el contracte d’explotació i gestió del domini públic per ús privatiu d’estació
d’activitats de muntanya i esquí nòrdic i refugi de muntanya La Basseta..
La licitació es regirà per les condicions essencials següents:
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: EMD Vila i Vall de Castellbò
b) Dependència que tramita l'expedient: secretaria
c) Número d'expedient:85/2018
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: L’objecte del present contracte d’explotació i gestió
del domini públic per ús privatiu d’estació d’activitats de muntanya i esquí
nòrdic i refugi de muntanya La Basseta.
b) Durada: dotze (12) anys.
3. Tramitació, procediment i forma de l'adjudicació.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: Més d'un criteri d'adjudicació. Questions tècniques i de qualitat (judici
de valor) i oferta econòmica (fórmula). Clàusula vuitena del plec administratiu.
4. Pressupost base del contracte:
Pressupost base de la licitació: cànon fixe d’explotació de 340.800 € (l’operació
no està subjecta a IVA)
5. Garanties exigides.
Provisional: No s’escau.
Definitiva: L'import de la garantia definitiva serà equivalent al 10% del domini
públic que s’ocuparà (estimat en 500.000€), més les inversions previstes.
6. Obtenció de documentació i informació.
Entitat: EMD Vila i Vall de Castelbò, Ajuntament de Montferrer i Castellbò.
Perfil del contractant de EMD Vila i Vall de Castelbò
7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació (grups, subgrups i categoria): No s'exigeix.
b) Altres requisits: els establerts en els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques.

8. Presentació d'ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Termini de presentació d'ofertes: 26 dies hàbils a comptar des del dia
següent al de la publicació al perfil del contractant. Si aquest finalitza en
dissabte o festiu es prorrogarà fins el primer dia hàbil següent.
b) Documentació que cal presentar: la que es detalla en els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques.
c) Lloc de presentació:
Entitat: EMD Vila i Vall de Castellbo
Domicili: Plaça la Trobada, s/n
Localitat i codi postal: Ajuntament de Montferrer i Castellbò, 25711 Montferrer.
9. Criteris de valoració de les ofertes
Les propostes seran valorades d’acord amb els següents criteris:
a) oferta econòmica: 50 punts
b) qüestions tècniques i de qualitat: 50 punts (criteris d’avaluació segons punt
3.13 del plec de prescripcions tècniques)
Montferrer, 28 d’agost de 2019

Antonio Navinés Miró
President EMD Vila i Vall de Castellbò

digitalmente
Antoni Navines Firmado
por Antoni Navines Miro
- DNI 78146977S (SIG)
Miro - DNI
Fecha: 2019.09.03
78146977S (SIG) 08:34:01 +02'00'

