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Administració Local

2017-01377
Ajuntament dels Garidells

Anunci licitació Bar Casal Municipal.

De conformitat a l’acord plenari de data de 30 de gener de 2017, mitjançant aquest anunci s’efectua convocatòria 
del procediment obert, tenint en compte l’oferta econòmicament més avantatjosa, per a l’adjudicació del contracte 
administratiu especial per a l’explotació del servei de bar del Casal Municipal, d’acord amb les dades següents:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a)  Organisme: Ajuntament dels Garidells.
b)  Dependència que tramita l’expedient: Secretària.
c)  Obtenció de documentació i informació:
 c.1) Dependència: Ofi cines generals de l’Ajuntament dels Garidells.
 c.2) Domicili: Avinguda Catalunya, 2.
 c.3) Localitat i codi postal: 43153.
 c.4) Telèfon: 977625230.
 c.5) Telefax: 977625731.
 c.6) Correu electrònic: aj.garidells@ altanet.org.
d) Número d’expedient: 1/2017.

2. Objecte del contracte:
a) Tipus: contracte administratiu especial.
b) Descripció: explotació bar Casal Municipal.
c) Termini d’execució: tres anys.

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació: Establerts clàusula 8ena del Plec de clàusules administratives.

4. Requisits del contractista:
Classifi cació: no s’exigeix.

5. Preu base de licitació.
Quota mensual de 1,00 Euros (més IVA 21%), que pot ser millorat a l’alça.

6. Garanties exigides.
- Provisional: no s’exigeix.
- Defi nitiva: Establerta a la clàusula 14ena.

7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: TRENTA dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest 

anunci al BOP.
b)  Documentació a presentar: la que es ressenya en el plec de clàusules administratives que han de regir la 

contractació.
c)  Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament dels Garidells, Avinguda Catalunya, 2, 43153, Els Garidells.

8. Obertura d’ofertes: L’acte d’obertura de proposicions (SOBRE B), es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament i 
es notifi carà a les persones físiques o jurídiques que van presentar proposició.

9. Despeses de publicitat: A càrrec de l’adjudicatari.

Els Garidells, a 15 de febrer de 2017
L’alcalde-president, Marc Bigordà Prió.
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