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Dilluns, 4 de febrer de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

ANUNCI de licitació

La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de gener de 2013, va aprovar l’expedient de la licitació de la concessió 
administrativa,  atorgada  per  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  de  Montalt,  del  bé  municipal  situat  a  la  Zona Esportiva 
Municipal conegut com el Bar de la Piscina  i va aprovar-ne el Plec de Clàusules Administratives Particulars. La qual 
cosa se sotmet  a informació pública pel termini de vint dies naturals mitjançant anunci públic al  Butlletí Oficial de la  
Província de Barcelona i al Perfil del Contractant de l’Ajuntament. En el cas que, dins el termini d’exposició pública, no 
fos presentada cap reclamació, l’esmentat Plec de Clàusules s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d’un 
nou acord.

1.- Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria Municipal.
c) Número d'expedient: 09/2013.

2. Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: Concessió administrativa de naturalesa especial del bé municipal situat a la Zona Esportiva 
Municipal conegut com el Bar de la Piscina.
b) Divisió per lots i número: No.
c) Lloc d'execució: Sant Vicenç de Montalt.
d) Durada: dos anys, prorrogable mes a mes fins un màxim de tres mesos.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Criteris de valoració: 

- Millor oferta econòmica:

Fins a un màxim de 100 punts: cada 100 EUR d’increment de l’oferta del cànon anual, un punt.

4. Pressupost base de licitació.

El contractista explotarà el servei de bar al seu propi risc i ventura, d’acord amb la modalitat de concessió.
El concessionari haurà d’abonar un cànon inicial de 10.000 EUR més la quantitat de 2.100 EUR corresponents a l’IVA 
(21%).
Així mateix, el concessionari abonarà un cànon per a la concessió que es fixa, com a mínim, en la quantitat de 15.000  
EUR i 3.150 EUR corresponents a l’IVA (21%) anuals.
A partir del segon any, el preu serà actualitzat aplicant al cànon corresponent a l’anualitat anterior la variació percentual 
experimentat  per  l’índex  General  del  sistema  d’índex  de  preus  de  consum  (IPC),  en  el  període  de  12  mesos 
immediatament anteriors a la data de cada actualització, sempre que aquest índex tingui resultat positiu.

5. Garantia provisional: 1.200 EUR.

6. Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. Secretaria Municipal.
b) Domicili: Sant Antoni, 13.
c) Localitat i Codi Postal: Sant Vicenç de Montalt 08394.
d) Telèfon: 93 791.05.11.
e) Telefax: 93 791.29.61.

7. Documentació a presentar: Fixats a la clàusula setena del plec de clàusules administratives particulars. C
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8. Presentació d'ofertes: Es poden presentar durant el termini de vint-i-sis dies naturals a comptar des del dia següent a 
la inserció de l’anunci de licitació al Butlletí Oficial de la Província.

9. Obertura d'ofertes.

La Mesa de contractació es constituirà el segon dimecres hàbil, després de la finalització del termini de presentació de 
les proposicions.

10. Despeses d'anuncis: A càrrec de l'adjudicatari del contracte.

11. Pàgina web, amb informació relativa a la convocatòria i on es poden obtenir els plecs: http://www.svmontalt.cat.

Sant Vicenç de Montalt, 28 de gener de 2013
L’alcalde, Miquel Àngel Martínez Camarasa

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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