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DECRET
Atesa la necessitat de procedir a la licitació del contracte de concessió administrativa d'ús privatiu per
a l’explotació del servei de bar al pavelló INPACSA i Carpa Jove durant els actes que organitzi
l’IMPIC amb motiu de les festes del Sant Crist 2018.
Ateses les característiques del contracte, amb CPV 9233000-3.
Atès que la forma d'adjudicació de la concessió serà el procediment de concurs, utilitzant diversos
criteris d’adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat preu de conformitat amb el que
s’estableix en els plecs de clàusules administratives particulars.
Atès que el cànon mínim a ofertar pels licitadors és de 6.500,00€.

Vist l’informe de del Tècnic de Joventut i de la Tècnica de Festes de l’IMPIC on consta la valoració
dels diferents criteris d’adjudicació.

En ús de les facultats que em confereix l’article 7 dels Estatuts de l’Institut Municipal Progrés i Cultura,
aprovats per l’Ajuntament Ple en sessió de data 28 de juny de 2001,
DISPOSO:
Primer. Adjudicar el contracte de concessió administrativa d'ús privatiu per a l’explotació del servei
de bar al pavelló INPACSA i Carpa Jove durant els actes que organitzi l’IMPIC amb motiu de les
festes del Sant Crist 2018, en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques a KROMA PRODUCTIONS &
MANAGEMENT SL amb CIF:B-25578279, sent el cànon ofertat per aquest licitador de 14.000,00€.

DECRET

Segon. Publicar anunci d’adjudicació en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.
Tercer. Notificar l’adjudicació i citar-lo per a la signatura del contracte

Balaguer, document signat electrònicament.
El president

La secretària
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D’acord amb l’establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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Vist l’informe de la secretaria i el de la intervenció municipal.

