AJUNTAMENT DE FORÈS

ANUNCI
Per resolució d’Alcaldia, número 2020/0000029, de data 18 de maig de 2020, adoptà l’acord d’aprovar
i sotmetre a informació pública, el plec de clàusules i de condicions de la concessió administrativa del
bé demanial per a l’ús privatiu de “BAR LOCAL SOCIAL DE FORÈS”, dins el Local Cultural de Forès i
l’obertura del concurs públic per l’atorgament de l’esmentada concessió.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Forès. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 11A75538F8A448DEB510A986CDDD476B i data d'emissió 22/05/2020 a les 23:10:29

Les dades d’aquesta licitació són les següents:
1.

Entitat adjudicadora
a)
Organisme: Ajuntament de Forès
b)
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria

2.

Objecte de la concessió
a)
Descripció de l’objecte: Concessió administrativa “BAR LOCAL SOCIAL DE FORÈS”
b)
Duració: 5 anys

3.

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a)
Tramitació: Ordinaria
b)
Procediment: Obert
c)
Forma: Concurs
d)
Criteris d’adjudicació: Diversos

4.
Cànon de la concessió: Imdemnitzacio màxima per part de l’ajuntament 5.000.-€/any, podent-se
millorar a la baixa i inclús oferir un cànon anual.
5.

Garantia provisional: 500.-€

6.
Obtenció de documentació i informació, a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Forès, perfil del
contractant. Aquest expedient és tot telemàtic.
Informació, al telèfon 644020878 o bé per correu electrònic a secretaria@fores.cat
7.

Requisits específics del concessionari.

8.

Presentació de les ofertes o de les solꞏlicituds de participació
a)
Data límit de presentació: quinze dies naturals des de la publicació de l’anunci en el perfil
del contractant.
b)
Documentació que integrarà les ofertes: s’assenyala a la clàusula 9a. del plec de
condicions
c)
Lloc de presentació:
Mitjançant instància genèrica a la Seu electrònica de l’ajuntament de Forès, per la qual
cosa cal identificar-se. (Cal nomenar els arxius que s’adjuntin, d’acord amb el plec)
d)
Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos.
e)
Admissió de variants: No

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Julià Josep Plaza Briansó - DNI ** (SIG) el dia 18/05/2020 a les 21:30:43
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9.

Obertura de les ofertes
a)
Via sessió telemàtica, el dia i hora que és convocarà als participants per notificació
electrònica

10. Els plecs i demès informació s’obté a la pàgina web www.fores.cat apartat seu electrònica, perfil
del contractant.
Forès, a la data de la signatura

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Forès. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 11A75538F8A448DEB510A986CDDD476B i data d'emissió 22/05/2020 a les 23:10:29

L’ALCALDE
Julià Josep Plaza i Briansó
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