ANUNCI
De Ajuntament d'Artés pel qual es fa pública la licitació de la concessió de l’explotació
del bar del centre cívic (exp. 2021/04)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Artés.
b) Número d’identificació: 801090004.
c) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Número d'expedient: 2021/04
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Artés.
b) Domicili: C/Barquera, 41
c) Localitat i codi postal: Artés CP: 08271.
d) Codi NUTS:ES511
e) Telèfon: 938305001.
f) Adreça electrònica: artes@artes.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/artes
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Concessió explotació bar centre cívic
b) Admissió de pròrroga: Sí.
c) Divisió en lots: No.
d) Lloc d'execució: Artés
e) Termini: un any
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi NUTS: ES511
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: contracte privat
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 4.021,80 euros.
-8 Requisits específics del contractista: no s’exigeixen.
-9 Criteris d’adjudicació: establerts a la clàusula 17 del PCAP
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: establerts a la clàusula 23 del PCAP
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 22 de juny de 2021 a les 14.30.00 h
b) Documentació que cal presentar: detallada en el PCAP
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació Electrònica: sí, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada a la plataforma de
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-5 Cànon: mínim 1.200 € anuals

Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/artes
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Artés.
b) Lloc: Sala de Plens
c) Data: 28 de juny de 2021 a les 10.00h
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Enric Forcada i Valiente
Alcalde
(document signat electrònicament)

