ANUNCI
Expedient: C1742018138 – 338/2018
Per acord de Junta de Govern, de data 17 de juliol de 2018 ha estat aprovada la
modificació – per incorporar noves condicions licitatòries - del Plec de clàusules
administratives i tècniques particulars que ha de regir la concessió administrativa de
l’explotació del servei de bar del Pavelló municipal “Mestre Vila Vell” d’Òdena.
Simultàniament s’anuncia la licitació en els termes següents:
1.- ENTITAT ADJUDICADORA
a) Organisme: Ajuntament d’Òdena.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Descripció de l’objecte: gestió i explotació del servei bar amb execució de treballs
necessaris per a finalitzar el tancament i habilitació operativa dels espais de servei.
b) Lloc d’execució: pavelló poliesportiu municipal “Mestre Vila Vell” d’Òdena
c) Durada del contracte: 6 anys – prorrogable anualment fins a un màxim de 8 anys.
3.- TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Tipus de contracte: Concessió servei –amb realització d’obres/instal·lacions.
4.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
-En espècie, amb l’acreditació de l’execució de les obres i instal·lacions especificades
en plecs, durant els 6 anys de concessió.
-En metàl·lic, a raó de 500,00€ mensuals, mínim -si operés pròrroga prevista als plecs
reguladors per una/dues anualitats.
5.- GARANTIES
a) Solvència econòmica: aval bancari per import corresponent al 20 % del cost previst
de les obres, que previstes en 16.891,43 € determinen la presentació d’ un aval per
import de 3.378,28 €.
b) Garantia definitiva: 5% del preu ofert per cànon operatiu -en suma dels 4 exercicis
de durada
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6.- OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:




Ajuntament d’Òdena, Plaça Major núm. 2, de dilluns a divendres (feiners) de 9 a
14 h. (Tel. 938017434)
Perfil del contractant: http://www.odena.cat
Data límit d’obtenció de la documentació i informació: fins la data límit de
presentació de les ofertes.

7.- PRESENTACIÓ D’OFERTES:
a) Data de presentació: 26 dies naturals, a comptar de la data de la publicació de
l’anunci al BOPB.
b) Documentació a presentar: Segons clàusula 25 del plec de clàusules administratives
i tècniques particulars.
c) Lloc de presentació: Ajuntament d’Òdena, Plaça Major núm. 2, Òdena 08711
ÒDENA, 5 de setembre de 2018
L’Alcalde
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