Ajuntament de
a Vila de l’Albi
EDICTE
Aprovació inicial del plec de clàusules i licitació del contracte bar piscines
Per Acord de Junta de Govern Local 07/2017, de 6 d’abril de 2017, s’ha aprovat el plec de
clàusules i licitació del contracte de gestió del servei públic del manteniment i neteja dels
vestidors de la zona poliesportiva i l’explotació del servei de bar a les piscines municipals de
l’Albi per a la temporada d’estiu 2017.
El Plec s’exposa al públic per un termini de vint dies hàbils, a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè es puguin presentar
reclamacions.
Si no se’n presenten s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de l’adopció de cap
ulterior acord.
Simultàniament, s’efectua convocatòria del procediment obert, atenent a l’oferta econòmica
més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, si bé aquesta s’ajornarà quan sigui
necessari en el supòsit que es formulin reclamacions contra el Plec de condicions.
1.Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de l’Albi.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació:
L’expedient es podrà consultar a la Secretaria de l’Ajuntament en hores d’oficina.
Ajuntament de l’Albi
Carrer Abeurador, 1
25450 l’Albi
A la seu electrònica: http://www.albi.cat
2. Descripció de l’objecte:
a) Tipus: Contracte administratiu
b) Descripció: Gestió del recinte i bar de les piscines de l’Albi.
c) Durada: del 23 de juny a l’11 de setembre de 2017.
3. Tramitació i procediment: Ordinària, procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació
assenyalats al plec de clàusules.
4. pressupost base de licitació: Cànon: 350,00 euros mensuals més l’iva que correspongui,
quantitat aquesta que podrà ser millorada a l’alça pels licitadors.
5. Presentació de proposicions; dins dels 20 dies hàbils següents comptats a partir del dia
següent al de la publicació de l’anunci en el BOPL.
6. Documents a aportar: Els assenyalats al plec de condicions el qual estarà disponible al tauler
d’anuncis de la web municipal i al perfil del contractant al qual es podrà accedir a través de la
web de l’ajuntament: http://albi.cat
C/ Abeurador,1

25450 L’Albi
Tel. 973 175004 Fax 973 175858
e-mail ajuntament@albi.cat

Lloc de presentació de la documentació:
Ajuntament de l’Albi
Carrer Abeurador, 1
25450 l’Albi
7. Obertura de propostes: El primer dilluns hàbil següent al de l’expiració del termini de
presentació de proposicions a les 18:00 hores.
L’Albi, 7 d’abril de 2017
L’Alcaldessa,

Anna Feliu Moragues

