ANUNCI DE LICITACIÓ
“LLICÈNCIA D'EXPLOTACIÓ DE LA BARRA A L'ENVELAT DE LES FESTES
MAJORS SANT ANTONI – JUNY 2022"

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F2C8EE1D9DC8435382BFCA9FEC964FEA i data d'emissió 28/04/2022 a les 08:08:34

Per acord de junta de govern de data 26 d’abril de 2022, s’ha aprovat l’expedient de
contractació per concedir la llicència d’explotació de la barra de les Festes Majors
Sant Antoni 2022, i licitació de la mateixa - Expedient 2021-1763.
Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb
subjecció a l’establert al Plec de clàusules administratives aprovat, d’acord amb el
següent detall:

1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament del Perelló
Adreça: Avinguda Lluís Companys, núm. 2, 43519 El Perelló
Telèfon i fax: 977490007 / 977490137
Adreça electrònica: aj.perello@elperello.cat
Ubicació URL Perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat

2. Objecte.
Descripció de l’objecte: la subhasta d’una llicència d’ocupació temporal de domini
públic amb una barra de Bar per les festes majors de Sant Antoni 2022, a celebrar
del 22 al 27 de juny de 2022 (ambdós inclosos), en els següents horaris:

•

Dimecres, 22 /6/2022: de les 22:00 a les 06:00h de l’endemà

•

Dijous, 23/6/2022: de les 18:00 a les 06.00h de l’endemà

•

Divendres, 24/6//2022: de les19:00 a les 06.00h de l’endemà
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•

Dissabte, 25/6/2022: de les 12:00 a les 19:00h (al recinte ermita) i, de les 19:00h a 06.00h
de l’endemà ( a l’envelat).

•

Diumenge, 26/6/2022: de les 12:00 a les 14:00 i de les 19:00 a les 06.00h de l’endemà

•

Dilluns, 27/6/2022: de les 19:00 a 22.00h

•

En cas que es celebri algun acte a l’envelat que no coincideixi amb els horaris abans
indicats també podrà romandre oberta la barra per a donar servei complementari als
assistents als actes.

3. Cànon i criteris de selecció:
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F2C8EE1D9DC8435382BFCA9FEC964FEA i data d'emissió 28/04/2022 a les 08:08:34

Tipus: mínim 7.000 €, millorable a l’alça.
Fiança de 1.500 €.

S’atorgarà un màxim de 10 punts a la millor oferta econòmica, segons el càlcul
següent:
OFERTA QUE ES PUNTUA x 10
---------------------------------------------- = PUNTUACIÓ
OFERTA MÉS ALTA
Si persisteix l’empat, es resoldrà per sorteig públic.

4. Règim de Garanties.
No n’hi ha.

5. Termini de la llicència.
Festes majors de Sant Antoni 2022, des del dia 22 de juny al 27 de juny de 2022
(ambdós inclosos).

6. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: El termini de presentació d'ofertes és comprès entre el
dia de la publicació de la licitació al perfil de contractant el i fins al dia 19 de maig
de 2022 a les 11,00h.
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Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula 7ª.
Presentació de documentació: La presentació de proposicions i documents es farà
exclusivament a través de l'eina de Sobre Digital, integrada amb la Plataforma de
serveis de contractació de la Generalitat de Catalunya, que trobareu al perfil del
contractant: Perfil del contractant de l'Ajuntament del Perelló.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Perelló. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F2C8EE1D9DC8435382BFCA9FEC964FEA i data d'emissió 28/04/2022 a les 08:08:34

Tota la informació referent a la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital es troba disponible a la web de la Generalitat de Catalunya: Assistència sobre
digital.

7. Composició de la Mesa de contractació.
President/a: Olga Llaó Casanova, administrativa funcionària municipal, o persona
en qui delegui.
Vocal:

Carmen Alcoverro Beltran, secretària – interventora de l’Ajuntament,
o persona en qui delegui.

Vocal:

Aracel.li Boyer Brull, administrativa funcionària municipal, o persona
en qui delegui.

Tanmateix, es designen com a custodis de les claus d'accés al Sobre Digital a: Olga
Llaó Casanova, Aracel.li Boyer Brull i Carmen Alcoverro Beltran.

L’Alcaldessa, Maria Cinta Llaó i Llaó.
El Perelló, a la data de la signatura electrònica

C/ Lluís Companys, 2
El Perelló 43519
977 490 007 – 977 490 072
www.elperello.cat
aj.perello@elperello.cat
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Cinta Llaó Llaó - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2022 a les 08:08:06

Pàgina 3 de 3

