Ajuntament de
a Vila de l’Albi
EDICTE
Aprovació inicial del plec de clàusules i licitació Concessió Administrativa
Per Acord de Junta de Govern Local, de 27 juny de 2018, de conformitat amb les disposicions
establertes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, es va autoritzar
la convocatòria de la licitació pública per a l’adjudicació del contracte de concessió
administrativa de l’ús privatiu del local destinat a bar restaurant i cafeteria ubicat Casal i el bar
de les piscines al municipi de l’Albi, aprovant-se simultàniament els Plec de les Clàusules
econòmiques, administratives i jurídiques particulars, que han de regir la licitació.
El Plec s’exposa al públic per un termini de vint dies naturals, a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci a la web municipal i taulell d’anuncis, perquè es puguin presentar
reclamacions. Si no se’n presenten s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de
l’adopció de cap ulterior acord.
Simultàniament, s’efectua convocatòria del procediment obert, atenent a l’oferta econòmica
més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, si bé aquesta s’ajornarà quan sigui
necessari en el supòsit que es formulin reclamacions contra el Plec de condicions.
1.Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de l’Albi.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació:
L’expedient es podrà consultar a la Secretaria de l’Ajuntament en hores d’oficina.
Ajuntament de l’Albi
Carrer Abeurador, 1
25450 l’Albi
A la seu electrònica: http://www.albi.cat i al “Perfil del contractant”
2. Objecte del contracte
a) Concessió administrativa de l’ús privatiu del local destinat a bar -cafeteria ubicat Casal i el
bar de les piscines al municipi de l’Albi.
b) Municipi d’execució: L’Albi (Les Garrigues)
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: obert, oferta econòmicament més avantatjosa, i diversos criteris d’adjudicació.
c) Imports del Contracte: El pressupost base de licitació ascendeix a la quantia de catorze mil
quatre-cents euros (14.400€) (Cànon millorable a l’alça)
d) Criteris d’adjudicació: els que s’estableixen a la clàusula 11a del plec de clàusules
administratives particulars.
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4. Garanties.
a) Provisional: 2.440,44 € (2% del valor de domini públic objecte d’ocupació).
b) Definitiva: 3.660,66 € (3% del valor de domini públic objecte d’ocupació).
5. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no s’exigeix
b) Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional: els que s’estableixen a la
clàusula 8a del plec de clàusules administratives particulars
6. Presentació de propostes
a) Data límit per a presentar: VINT (20) dies naturals a partir del següent al de la publicació
d’aquest anunci al Perfil del contractant de l’Ajuntament de l’Albi.
b) Documentació a presentar: la indicada al Plec de Clàusules econòmiques, administratives i
jurídiques particulars.
7. Lloc de presentació de la documentació:
Ajuntament de l’Albi
Carrer Abeurador, 1
25450 l’Albi
8.Obertura de propostes: El primer dilluns hàbil següent al de l’expiració del termini de
presentació de proposicions a les 18:00 hores.
L’Albi, 29 de juny de 2018
L’Alcaldessa,
Firmado
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