Ajuntament de Ciutadilla
Plaça Major, 1
25341 Ciutadilla

ANUNCI DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONCESSIÓ DEL BAR/CAFÈ LOCAL SOCIAL DE CIUTADILLA
Per sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Ciutadilla núm. 06/2022 celebrat el dia 7 de setembre de
2022, es va aprovar l’expedient de licitació i el plec de clàusules administratives particulars que han de
regir la contractació del servei de concessió del bar/cafè local social de Ciutadilla.
En el mateix s’acorda simultàniament el procediment de licitació i publicació de l’anunci de convocatòria
de la licitació per tramitació ordinària, mitjançant procediment obert simplificat, amb diversos criteris
de valoració, per a l’adjudicació de la concessió, d’acord amb les dades següents:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Ciutadilla
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: contractació servei de concessió del bar/cafè local social de Ciutadilla
b) Lloc d’execució: Bar/cafè local social
c) Localitat: Ciutadilla
d) Termini de concessió: 1 any més 1 any prorrogable, durada màxima 2 anys
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment obert
c) Criteris d’adjudicació: pluralitat de criteris, segons l’establert a la clàusula 11 del plec de clàusules
administratives particulars.
4. Cànon
a) Import: 1.200,00€ anuals (100,00€ mensuals IVA inclòs)
5. Garantia
a) Definitiva: 5% del Cànon ofertat
6. Requisits específics del contractista
a) Declaració responsable
b)Proposició econòmica i documentació quantificable de forma automàtica
c) Propostes quantificables mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a un judici de valor
7. Obtenció de documentació i informació
Ajuntament de Ciutadilla, Pl. de Major, 1 de dilluns a divendres de 12 a 14 h. (973303010)
Perfil del contractant: www.ciutadilla.cat dins la seu electrònica
Data límit per obtenir documentació: Fins a la data límit de presentació de les ofertes.
8. Presentació d’ofertes
Data de presentació: vint-i-sis dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de
licitació en el Perfil del contractant.
Documentació a presentar: Segons clàusula vuitena del Plec de Clàusules administratives particulars.
Forma de presentació: Mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ciutadilla
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9. Obertura de les ofertes
Entitat: Ajuntament de Ciutadilla
Domicili i localitat: Pl. Major, 1 – 25341 Ciutadilla
E dia, l’hora i el lloc en què es durà a terme l’obertura d’ofertes seguint el procediment i termini
assenyalats en la clàusula 14.
Ciutadilla, a la data de la signatura electrònica.
L’alcalde

Òscar Martínez Agustí

