ANUNCI
S'anuncia la convocatòria de concurs públic per a la licitació del contracte de
l´arrendament del servei de gestió i explotació de les intal.lacions del centre cívic de
Santes Creus:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament d’Aiguamúrcia.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria Municipal.
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Arrendament del servei de gestió i explotació de les
instal.lacions del centre cívic de Santes Creus.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert
c) Forma: pluralitat de criteris
d) Criteris d´adjudicació:
-Per millores en l’horari de prestació del servei fins a 15 punts
- Antecedents acreditatius de l’explotació d’una activitat de bar o bar - restaurant (exceptuant
l´explotació del centre cívic de Santes Creus) fins a 10 punts
-Propostes per a la dinamització del centre cívic, fins a 5 punts
- Millores en l’oferta econòmica, 1 punt per cada 200,00.-€ de millora

4. Pressupost base de la licitació:
Import anual 2.400,00.-€ (IVA inclòs) millorable a l´alça.
5. Garanties:
La garantia definitiva serà del 5% de l´import de l´adjudicació, exclós l´IVA.
No s´exigeix garantia provisional.
6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament d’Aiguamúrcia.
b) Domicili: Plaça de Sant Bernat, 1 – Santes Creus (Aiguamúrcia).
c) Localitat i codi postal: 43815 – Santes Creus (Aiguamúrcia).
d)Telèfon i Fax: 977 63 83 01
f) Data límit per a l'obtenció de documents i informació: durant el període de
licitació
7. Requisits específics del contractista: No s’escau.
8. Presentació d´ofertes:

a) Data límit de presentació: en el termini de 8 dies naturals a comptar des de
l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOPTo DOGC, llevat que sigui
dissabte o festiu, cas en el qual es traslladarà al següent dia hàbil, prenent com
a referència l´última d´aquestes publicacions
b) Documentació que s'ha de presentar: la que es detalla al plec de clàusules
administratives.
c) Lloc de presentació: De 9:00 a 14:00 hores a l´Ajuntament d´Aiguamúrcia.
9. Obertura de les ofertes:
Es comunicarà als licitadors i s´anunciarà al perfil del contractant de la
corporació.
10. Despeses dels anuncis:
Seran a càrrec de l´adjudicatari i es fixa com a màxim la quantitat de 500,00.-€.
11.

Règim de recursos:
Recurs de reposició potestatiu en un mes, i recurs contenciós administratiu en
dos mesos, comptats des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest
anunci en el BOPT o DOGC.

Santes Creus,18 de gener de 2011

L’Alcalde,
Ramon Banach Gallard
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