AJUNTAMENT DE BOT

ANUNCI DE LICITACIÓ
Per Resolució de l’Alcaldia de data 29 d’abril de 2022 pel qual es va aprovar
l’inici de l'expedient de la concessió d'ús privatiu del bé de domini públic
municipal bar de les piscines municipals, mitjançant procediment obert amb un
únic criteri d’adjudicació i amb caràcter d’urgència. També es va aprovar el Plec
de clàusules administratives i tècniques particulars, en data 12 de maig de
2022. Així mateix va acordar la iniciació del procediment d’adjudicació.
Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, de forma
simultània a l’exposició pública del Plec de clàusules i condicionat l’aprovació
d’aquest. Aquesta licitació 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 de Bot
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
Número d’expedient: 4303260009-2021-0000097

2. Objecte
Descripció: Concessió Bar de les piscines municipals
Durada de la concessió: 1 any. Possibilitat de pròrroga del contracte per un any
més

3. Tramitació i procediment
Tramitació: extraordinària urgent
Procediment: obert amb un únic criteri d'adjudicació.

4. Cànon
Cànon base de licitació: 1.500,00 € (IVA no inclòs)

5. Règim de Garanties
Garantia definitiva: 300,00 €
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6. Obtenció de documentació i informació
Plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars per a
l’adjudicació de la concessió administrativa d'us privatiu del bar de la piscina de
Bot
(perfil
del
contractant
de
l’Ajuntament
de
Bot
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&keyword=Bot&idCap=29350374&ambit)

7. Criteris d'adjudicació:
Un únic criteri d’adjudicació.

8. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: 15è dia hàbil a comptar des de la publicació de
l’anunci de licitació en el perfil del contractant de l’ajuntament de Bot.
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula 9 del PCAP.
Lloc de presentació: A través de l’eina Sobre Digital, integrada a la Plataforma
de Serveis de contractació de la Generalitat de Catalunya (perfil del contractant
de l’ajuntament de Bot.

Bot, a la data de la signatura digital
L’alcalde,

Lluis Agut Solé
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