A J U N T A M E N T
DE PACS DEL PENEDÈS
NIF P-0815300-I

ANUNCI
De licitació per a la contractació de la concessió i explotació del bar-restaurant
El Cafè de Pacs.
La Junta de Govern Local en data 22 de febrer de 2022, ha aprovat el Plec de clàusules
administratives particulars que han de regir la licitació mitjançant procediment obert per a
la contractació de la concessió i explotació del bar-restaurant El Cafè de Pacs, Alhora, també
s’ha aprovat l’expedient de contractació i s’ha acordat l’obertura del procediment de licitació
mitjançant anunci corresponent en el perfil del contractant de l’Ajuntament, per la qual cosa
s’anuncia la corresponent convocatòria de la licitació, d’acord amb el que disposen els articles
135.1 i 159.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
1. Entitat adjudicatària:
a)Organisme : Ajuntament de Pacs del Penedès
b)Número d’expedient: 2022/247
c) Dependència que tramita l’expedient: Secretària
d)Obtenció de documentació o informació: Perfil del contractant a:
https://www.pacsdelpenedes.cat
e)Data límit d’obtenció de documentació i informació: 15 dies naturals comptats a partir del
dia següent al de la seva publicació en el perfil del contractant.
2. Objecte:
a)Tipus i descripció de l’objecte: Concessió i explotació del bar-restaurant El Cafè de Pacs.
b)Durada: 1 any (prorrogable pel període d’un any amb un màxim de tres pròrrogues).
c) Codis CPV: 55410000-7
d) Divisió en lots: no escau
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Criteris de valoració: Segons Plec.
4.
5.
6.
7.

Pressupost de licitació: 5.808€ (IVA inclòs)/anual
Garantia: Segons Plec
Requisits específics del contractista : Segons Plec
Presentació de les ofertes o de les sol·licitud de participació:
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a) 15 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la seva publicació en el perfil del
contractant.
b) Documentació a presentar: l’establerta a la clàusula Novena.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Pacs del Penedès.
Les proposicions presentades fora del termini no seran admeses en cap cas.
8. Obertura de les ofertes:
a) Lloc: a la Sala Plenària de l’Ajuntament de Pacs del Penedès.
b) Data i hora: 16/03/2022 a les 14.30h (sobre A) acte intern.
24/03/20221 a les 10.00h acte públic.

Pacs del Penedès , a la data de la signatura electrònica.

Montserrat Mascaró Gras
Alcaldessa
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