Plaça de l’Ajuntament 1
Telèfon 93 741 74 00
Fax 93 741 74 25
08330 Premià de Mar
http://www.premiademar.cat
e-mail: info@premiademar.cat
NIF: P0817100A

Nom oficial: Ajuntament de Premià de Mar
Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 1
Codi Postal: 08330
Punt de contacte: Unitat de Contractació
Telèfon: 93 741 74 00
f) Correu electrònic: contractacio@premiademar.cat
g) Perfil del contractant: www.premiademar.cat/perfilcontractant
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Tipus de contracte: Llicències d’ocupació temporal
Anunci referit a llicències d’ocupació del domini públic.
Cànon de la llicència: 1.683,00 € IVA exclòs.
Objecte del contracte: Llicència d’ocupació de l’ús privatiu del domini públic per a la
instal·lació de tres casetes dedicades a la venta de articles de pirotècnia.
 Lot 1.Zona d’estacionament del Torrent Castells, entre Camí Ral i carrer Enric
Borràs
 Lot 2.Vorera Riera de Premià, entre els carrers Maresme i Circumval·lació
 Lot 3.Zona d’estacionament del Camí Ral (N-II) a l’alçada del carrer Segarra.

2. Informació de caràcter jurídic, econòmic, financer i tècnic
2.1.

24/02/2021 Alcalde

a) Garantia provisional: Exempt
b) Garantia definitiva: 3% del cànon ofert.
c) Condicions de finançament i pagament: El cànon s’haurà d’abonar amb anterioritat a la
instal·lació de la caseta de venda.
d) Durada de la llicència: del 10 al 30 de juny del 2021, prorrogables fins a quatre
anualitats.
L’horari màxim d’obertura al públic dels punts de venda serà entre les 7:00h i les 22:00
hores de conformitat amb l’article 37.1.l de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç,
serveis i fires.
2.2.

Condicions de participació

a) Capacitat i personalitat: Clàusula 16 i 22

3. Procediment
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Condicions relatives al contracte

https://bop.diba.cat

a)
b)
c)
d)
e)
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Nom, direccions i punts de contacte

CVE 202110018430

1.1.

Data 4-3-2021

1. Poder Adjudicador

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANUNCI de l’Ajuntament de Premià de Mar, d’exposició al públic al plec de
condicions i de licitació per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal del
domini públic per a l’explotació de casetes per a la venda d’articles de pirotècnica,
sense instal·lacions fixes .
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Unitat de Contractació

Per descarregar
una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
Ajuntame
siguiententpágina
de web
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de Validació
Mar-TE

1377d7e86093447bbe7123506328c3d1001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original
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Els plecs de condicions estan disponibles en el perfil del contractant de l’Ajuntament

4.2.

Lloc de presentació de pliques: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/premiademar

4.3.

Termini d’exposició del plec: 30 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’aquest
anunci en el BOPB.
Termini de presentació d’ofertes: 15 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de
l’anunci de licitació en el BOPB.
Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Fins a la
data de signatura del contracte amb l’adjudicatari.
Dia d’obertura de pliques: Es publicarà al perfil del contractant.

4.4.
4.5.
4.6.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-3-2021

Document signat electrònicament

https://bop.diba.cat

4.1.
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4. Informació administrativa:

CVE 202110018430

3.1.
Tipus de procediment: obert.
3.2.
Forma d’adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa tenint en compte:
- Oferta econòmica : 80 punts, millora a l’alça del cànon inicial.
- Millores derivades de l’execució del projecte: 20 punts
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Unitat de Contractació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
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Codi Segur de Validació

1377d7e86093447bbe7123506328c3d1001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

