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1. Entitat: Ajuntament de Cambrils.
2. Objecte de licitació: L’autorització d’ús privatiu d’un espai de domíni públic
marítim terrestre per a l’explotació de guinguetes a les platges del municipi de
Cambrils (2022-2025).
3. Durada de la concessió: per les temporades 2022, 2023, 2024 i 2025 (4 anys),
incloses al Pla d’Usos corresponent.
4. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: Procediment obert, tramitació
ordinària.
5. Divisió per Lots: L’objecte del contracte es divideix en 21 lots.
6. Cànon de la concessió: El cànon corresponent a cada lot s’estableix al plec de
clàusules. Aquest import podrà ser millorat a l’alça.
7. Garanties:
a. Garantia provisional: No s’exigeix
b. Garantía definitiva: L’adjudicatari de l’autorització haurà de dipositar, en
concepte de garantia definitiva, la quantitat de 2.500,00 EUR. Aquesta
garantia restarà ingressada a l’Ajuntament durant tot el període de vigència
de l’autorització.
8. Obtenció de documentació i informació:
Ajuntament de Cambrils
Plaça de l’Ajuntament, 4
43850 Cambrils
Telf: 977 307 400
Correu electrònica: contractacio@cambrils.org
Adreça web: http://seu.cambrils.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/cambrils/cust
omProf
9. Requisits específics del contractista: Els descrits al Plec de clàusules
10. Presentació d’ofertes:
a. Termini: 30 dies naturals a partir de la publicació del present anunci.
b. Documentació: la descrita en els Plecs de Clàusules.
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c. Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica: Sobre digital
d. Lloc: Perfil de contractant.
e. Termini durant el qual el licitador haurà de mantenir la seva
oferta: El legalment establert.
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11. Obertura de les ofertes: Es publicarà al Perfil de contractant.
12. Despeses dels anuncis: Seran a càrrec de l’adjudicatari.
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