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P2528300C

ANUNCI SOBRE APROVACIÓ INICIAL D’UN PLEC DE CLÀUSULES I
LICITACIÓ D’UN CONTRACTE PER LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DE
LES PISCINES, EL CONTROL D’ACCÉS AL RECINTE I EL MANTENIMENT
DE LES INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES MUNICIPALS DE
TORREBESSES
Per resolució de l’alcaldia de data 10 de maig del 2022, s’ha aprovat l’expedient
de contractació mitjançant procediment obert de la gestió i explotació del bar de
les piscines municipals de la Torrebesses, el control d’accés al recinte i el
manteniment de les instal·lacions de les piscines municipals, mitjançant
concessió i els plecs de clàusules reguladores.
Simultàniament, s’efectua convocatòria del procediment obert, atenent a l’oferta
econòmica més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació.
1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Torrebesses
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de Torrebesses,
correu electrònic ajuntament@torrebesses.cat
2 Objecte del contracte
Tipus i descripció: Concessió de servei per la gestió i explotació del bar de les
piscines municipals, el control d’accés al recinte i el manteniment de les
instal·lacions de les piscines municipals de Torrebesses
Lloc d’execució: Piscines Municipals de Torrebesses.
Termini d’execució: del 18 de juny del 2022 al 4 de setembre del 2022.
Pròrroga: 1 any
Tramitació i procediment
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Imports del Contracte: El pressupost base de licitació ascendeix a la quantia
de mil cinc-cents (1.000) euros. (Cànon millorable a l’alça)
Garanties exigibles
No s’exigeix
Requisits específics del contractista: establerts als plecs de clàusules.
Presentació de proposicions:
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Les propostes es presentaran al Registre general de l’Ajuntament, de 9 a 12
hores, durant el termini de 26 dies naturals, comptats des del dia següent al de
la publicació al perfil del contractant.
Documentació a presentar: la prevista al plec de clàusules administratives
Lloc de presentació: Ajuntament de Torrebesses
Obertura d’ofertes: L’obertura de pliques tindrà lloc a l’Ajuntament de
Torrebesses, a les 13:00 hores del primer dia hàbil següent al de l’expiració del
termini de presentació de proposicions. Si es modifica la data de constitució de
la mesa de contractació s’anunciarà en el perfil del contractant.
Torrebesses, 10 de maig de 2022
L’alcalde

Mario Urrea Marsal
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