EDICTE de licitació del contracte del servei per atenció al públic del museu Cúria-Presó
i de les oficines d’informació i turisme
El 5 d’octubre de 2020, la Junta de Govern Local en el punt 4.3.1.1. va acordar
l’aprovació l’expedient i els Plecs de Clàusules que han de regir el procediment obert
pel contracte servei per atenció al públic del museu Cúria-Presó i de les oficines
d’informació i turisme. Es sotmet a informació pública en el tauler d’anuncis i al perfil
del contractant de l’Ajuntament per tal que en el termini de quinze dies naturals, a
comptar des de l’endemà de la seva publicació (si aquest termini finalitza en dia inhàbil,
s’entendrà prorrogat fins el dia immediat hàbil posterior), perquè tots els interessats
puguin presentar les seves propostes, d’acord amb els plecs de clàusules
administratives i tècniques aprovats i que es consideren part integrant de la licitació.
Els plecs de condicions, que en extracte es transcriuen a continuació, es podran
consultar íntegrament al perfil del contractant de la web de l’ajuntament de Castelló
d’Empúries, en la seva adreça www.castello.cat.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Castelló d’Empúries
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de contractació i compres
c) Número d’expedient: 2020/2863 28
2. Objecte del contracte:
Descripció: Contracte de servei per atenció al públic del museu d’història medieval de
la Cúria-Presó i de les oficines d’informació i turisme.
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
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4. Termini:
La durada del contracte s’estableix en 1 any, prorrogable d’any en any, fins a un
màxim de 4 quatre anualitats.
5. Termini i Lloc de Presentació:
La documentació per a prendre part en el procediment obert es presentarà
exclusivament de forma electrònica a través de l’Eina de preparació d’ofertes que
la plataforma de Contractació que es posa a disposició dels candidats i entitats
licitadores per a tal fi, en el termini de quinze dies naturals a comptar des de
l’endemà de l’enviament de la publicació en el perfil de contracant. Si aquest
termini finalitza en dia inhàbil, s’entendrà prorrogat fins el dia immediat hàbil
posterior.
6. Obertura de Pliques:
L’obertura de les ofertes s’efectuarà a les 13:00 hores del segon dia hàbil desprès
de finalitzar el termini de presentació de proposicions.
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