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ANUNCI
Relatiu a l’aprovació d’un plec de clàusules i de una licitació
El Ple municipal va aprovar l'expedient de contractació per adjudicar, pel procediment
obert, amb diversos criteris de valoració, la concessió administrativa d’ús privatiu del
Café de Barberà de la Conca. Així mateix, va acordar la iniciació del procediment
d'adjudicació.
Per mitjà del present s'anuncia la celebració de l'acte licitatori que tindrà lloc amb
subjecció a l'establert al plec de clàusules administratives, que aprovat en els Plens de 7
i 14 de febrer de 2018, també s’anuncia la seva exposició pública pel termini de 30 dies
durant els quals es podran consultar i presentar les al·legacions que es creguin
oportunes, considerant-se en el cas de que no se'n presentés cap aprovats
definitivament. Tanmateix, al seu resultat, és supeditaran les successives fases del
procediment.
Per mitjà del present s'anuncia la celebració del concurs, que tindrà lloc amb subjecció a
l'establert al plec de clàusules administratives aprovat, d'acord amb el detall següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Ajuntament de Barberà de la Conca.
b) Dependència que tramita l’expedient: secretaria.
c) Obtenció de documentació:
- Dependència: Secretaria.
- Domicili: C/ Major, 12.
- Localitat i codi postal: Barberà de la Conca, 43422
- Telèfons: 977 887 010.
- Fax: 977 887 411.
- Direcció d’internet del perfil de contractant:
https://www.seu-e.cat/web/barberadelaconca/govern-obert-i-transparencia
- Adreça electrònica: ajuntament@barberadelaconca.cat
2. Objecte del contracte
a) Tipus: Administratiu. Expedient 2018-018-08.
b) Descripció de l’objecte: L'objecte és l'atorgament d'una concessió de l'ús privatiu del
Café catalogat com a bé de domini públic, per tal que el concessionari exerceixi en ell
l'activitat que és pròpia d'aquest tipus d'establiments.
c) Divisió per lots i núm.: No procedeix.
d) Lloc d'execució: Barberà de la Conca.
e) Termini d'execució: El termini de la concessió és de 3 anys.
f) Admissió de pròrroga: 3 anys, any a any.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert amb diversos criteris de valoració.
c) Criteris d’adjudicació: Els que s’estableixen en la base 9ena del Plec de Clàusules
Administratives.
4. Valor estimat del contracte
25.200,00 euros.
5. Canon mensual, base de licitació
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a) Import net: 350,00 euros. Import total IVA inclòs: 423,50 euros.
6. Garanties exigides
a) Provisional: no s’exigeix.
b) Definitiva: 3.000 euros.
7. Requisits específics del contractista
a) Acreditació de la solvència econòmica, financera i professional o tècnica: El que
s’estableix en la base 7ena del Plec de Clàusules Administratives.
b) Altres requisits específics: No.
8. Presentació de les ofertes.
a) Data i hora límit de presentació: 15 dies naturals a comptar des del dia següent al de
la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
L’últim dia es tancarà l’admissió de pliques a les 14.00 hores.
b) Documentació: S’indica en la clàusula 8ena del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Barberà de la Conca.
2. Domicili: C/ Major, 12, 43422, Barberà de la Conca.
d) Admissió de variants: Les previstes a les bases.
9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de Barberà de la Conca
b) Data i hora: S’anunciarà al perfil del contractant
10. Despeses de l’anunci
L’import de les despeses de publicitat de la licitació en diaris oficials, que haurà d’abonar
l’adjudicatari, serà com a màxim de 500,00 euros.
Barberà de la Conca, 15 de febrer de 2018
El Alcalde
Marc Rovira Miró
Signat digitalment per: CPISR-1 C Marc Rovira Miro
Data i hora: 15/02/2018 19:03:34
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