ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió de 17 de juliol de 2019, ha aprovat inicialment els plecs de
clàusules administratives, per procediment obert simplificat sumari, oferta econòmicament més
avantatjosa, criteris d'adjudicació de valoració automàtica, per a l'adjudicació del contracte de
naturalesa especial, per a l’explotació de la barra de bar de les Festes Majors 2019 (Carpa
Jove). D’acord amb l’article 122 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, s’exposa al públic per un termini de 5 dies hàbils, perquè es puguin presentar possibles
reclamacions.
Simultàniament, s’acordà la iniciació del procediment d’adjudicació, per termini de 10 dies
hàbils i per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb
subjecció a l’establert als plecs de clàusules aprovats, l’extracte del qual és el següent, amb el
benentès que en cas que es formulin reclamacions als Plecs de clàusules abans esmentats
l’òrgan de contractació pot suspendre el procediment fins a la resolució d’aquestes:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament d’Ascó (Ribera d'Ebre).
b) Dependència que tramita l'expedient.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Secretaria.
2) Domicili: C/ Hospital, 2.
3) Localitat i codi postal: Ascó, 43791.
4) Telèfon: 977 405 006.
5) Telefax: 977 406 110.
6) Correu electrònic. licitacions@asco.cat
7) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
http://www.asco.cat/opendata/perfil-del-contractant/
d) Número d'expedient: 853/2019.
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Naturalesa Especial
b) Descripció: Explotació de la barra de bar de les Festes Majors 2019 (Carpa Jove)
c) Divisió per lots i nombre de lots: --d) Lloc d'execució/lliurament:
1) Domicili: C/ Hospital, 2
2) Localitat i codi postal: Ascó, 43791.
e) Termini d'execució: 4 dies
f) CPV (Referència de Nomenclatura): CPV 55410000-7
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert Simplificat Sumari
c) Criteris d'adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa, criteris
de valoració automàtica.
4. Valor estimat del contracte: 2.400,00 € més IVA.

d’adjudicació
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5. Pressupost base de licitació.
a) Import net: 2.400,00 €.
b) Import total: 2.904,00 € (IVA inclòs)
6. Garanties exigides.
a) Provisional: No s’exigeix
b) Definitiva: No s’exigeix
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: No s’exigeix.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: No s’exigeix
c) Altres requisits específics: Els establerts als Plecs de Clàusules administratives
particulars
8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 2 d’agost de 2019 a les 14:00 hores.
b) Modalitat de presentació: Presencial.
c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Secretaria.
2. Domicili: C/ Hospital, 2.
3. Localitat i codi postal: Ascó - 43791
9. Obertura d'ofertes:
a) Data: Primer dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de les
proposicions, a les 12 hores.
b) Adreça: C/ Hospital, 2
c) Localitat i codi postal: Ascó - 43791

LA SECRETÀRIA
M. Àngel Benedicto Esclarín
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