ANUNCI
De l’Ajuntament d'Esparreguera pel qual es fa pública l’inici d’un procediment per concurrència
per tal d’atorgar una llicència d’ocupació del domini públic per a la instal·lació d’una Food Truck
a la piscina municipal d’estiu (exp. 2753-2259/2021)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Esparreguera
b) Número d’identificació: 807650006
c) Dependència que tramita l'expedient: Serveis Jurídics d’Administració General
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 2753-2259/2021
-2 Obtenció de la documentació i informació
a)

Entitat: Ajuntament d'Esparreguera.

b)

Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1

c)

Localitat i codi postal: Esparreguera CP: 08292.

d)

Codi NUTS: ES511.

e)

Telèfon: 937771801.

f)

Adreça electrònica: contractacio@esparreguera.cat.

g)

Adreça d'Internet del perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCa
p=1209595
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 18 de juny de 2021 a les 14: 00 hores
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia

-3 Objecte
a)

Descripció de l'objecte: : l’atorgament d’una llicència d’ús privatiu del domini públic, a un únic
beneficiari, per exercir l’activitat de restauració a la instal·lació de la piscina municipal d’estiu,
mitjançant la ubicació d’una Food Truck.

b)

Admissió de pròrroga: No.

c)

Lloc d'execució: Piscina municipal d’estiu d’Esparreguera. Veure annex I de les bases
reguladores.

d)

Durada: des del seu atorgament fins el 5 de setembre de 2021.

e)

Establiment d'un acord marc: No

f)

Codi CPV: 55400000-4 Serveis de subministrament de begudes i 55500000-5 - Serveis de
cantina i de subministrament de menjars des de l’exterior

g)

Codi NUTS: ES511.

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: atorgament llicència d’ús privatiu de domini públic
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: amb concurrència
-5 Cànon: 2.000 euros la temporada (a millorar a l’alça per l’interessat)

-7 Garanties: 10% de l’import adjudicat.
-8 Requisits: segons bases reguladores de l’atorgament de la llicència
-9 Criteris d’adjudicació: els indicats al punt 9 de les bases reguladores de la llicència
-10 Presentació de les sol·licituds
a)

Data límit de presentació: 25 de juny de 2021, a les 14:00 hores

b)

Documentació que cal presentar: La indicada en punt 18 de les bases reguladores.

c)

Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica: mitjançant el perfil del contractant, en el següent enllaç:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCode=view
Detail&idCap=1209595
-11 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Esparreguera.
b) Lloc: Sala videoconferències OAC.
c) Data: 28 de juny de 2021. Sobre únic
d) Hora: 10:00 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions NO és
públic.
-12 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya.

Esparreguera, a la data de la signatura electrònica
L’alcalde,
Eduard Rivas Mateo

