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Administració Local
2017-05282
Ajuntament d’Alcanar
ANUNCI
de licitació per a l’adjudicació de les autoritzacions d’ús privatiu del domini públic local Pl. Lluís Companys (usos i
serveis de temporada 2017)
Havent-se aprovat per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 8/06/2017, l’expedient de contractació
i els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, que han de regir la licitació pública
per a l’adjudicació de l’explotació dels usos i serveis de temporada (autoritzacions d’ús privatiu del domini públic)
per a la instal·lació d’una guingueta a la Plaça de Lluís Companys, del t.m. d’Alcanar (2017):
1.- ENTITAT ADJUDICADORA:
a) Expedient electrònic: 1207/2017
b) Organisme: Ajuntament d’Alcanar
c) Dependència que tramita: Secretaria
2.- OBJECTE CONTRACTE:
- Tipus de contracte: Contracte de serveis
- Objecte: Licitació de l’adjudicació de les autoritzacions d’ús privatiu del domini públic local.
- Domini públic local: Plaça de Lluís Companys, t.m. Alcanar
- Duració del contracte: La durada de l’autorització d’ocupació del domini públic es preveu per al període 2017.
3.- DURADA: L’any 2017 aquesta autorització comprendrà des de la data de formalització del contracte fins el dia
30 d’octubre.
4.- CÀNON: El cànon mínim a pagar, millorable a l’alça en l’oferta econòmica, serà el següent: PLAÇA LLUIS
COMPANYS: Guingueta i terrassa 20 m2: 350 €/any del contracte.
L’adjudicatari/a per a l’explotació dels usos i serveis de temporada haurà de realitzar un pagament prèviament a
l’inici de l’activitat, corresponent al 50% del cànon municipal per a l’explotació del servei corresponent, segons preu
d’adjudicació ofert en la licitació.
5.- TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Diversos criteris d’adjudicació
6.- GARANTIES:
a) Garantia provisional: No s’exigeix
b) Garantia definitiva: Import corresponent a un 5% del cànon ofertat
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7.- TERMINI DE GARANTIA I REVISIÓ DE PREUS:
a) Termini de garantia: El termini de garantia per respondre de la manca de conformitat dels serveis prestats seran
els 6 mesos següents a la data de finalització de l’objecte del contracte.
b) Revisió de preus: No podrà ser objecte de revisió.
8.- OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
a) Entitat: Ajuntament d’Alcanar
b) Domicili: C/ Generalitat, 10
c) Localitat i codi postal: Alcanar (43530)
d) Telèfon: 977. 73.20.13
e) Fax: 977.73.14.10
f) Perfil de contractant: web http:\\www.alcanar.cat
g) Data límit obtenció de documents: Fins al finiment del termini de presentació d’ofertes
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9. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA: Establerts en el plec de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques.
10.- PRESENTACIÓ DE LES OFERTES O DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ:
a) Termini i forma de presentació: Les proposicions es presentaran al Registre General de l’Ajuntament, de les 9 a
les 14 hores en el termini de 15 DIES NATURALS comptats des del dia següent al que aparegui la publicació de
l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província, o enviades per correu dins del termini assenyalat. Així
mateix l’anunci de licitació es publicarà al perfil de contractant de l’Ajuntament (www.alcanar.cat).
Si l’esmentat dia final del termini de presentació de proposicions fos dissabte, diumenge o festiu a Alcanar, el
termini s’entendrà prorrogat automàticament el primer dia hàbil següent, que no sigui dissabte
b) Documentació per presentar: Establerta als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques.
c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament d’Alcanar
- Entitat: Ajuntament d’Alcanar
- Domicili: C/ Generalitat, 10
- Localitat i codi postal: Alcanar (43530)
11.- OBERTURA DE LES OFERTES:
- Sobre núm. 1: La Mesa de Contractació, en acte intern, procedirà a l’obertura i qualificació dels documents
presentats al sobre núm. 1 (documentació administrativa).
- Sobre núm. 2: En acte públic, que tindrà lloc a la Sala de Juntes de l’Ajuntament d’Alcanar, a les 12 hores del
quart dia hàbil següent a comptar des de l’obertura de la documentació administrativa, o el dia que així s’acordi
per l’òrgan de contractació.
- Sobre núm. 3: En acte públic, a les 12h i dins del termini dels dos dies hàbils següents a comptar des de l’obertura
del sobre núm. 2, es donarà lectura del resultat de l’informe dels Serveis Tècnics Municipals; i posteriorment es
procedirà a l’obertura i valoració del sobre núm. 3 que conté la documentació a valorar de forma automàtica i la
proposició econòmica, i qualificarà segons els criteris de valoració que figuren al plec de clàusules.
12.- DESPESES: Despeses, drets i impostos de tota classe que s’ocasionin per raó de l’execució d’aquest contracte,
així com el pagament dels anuncis de licitació, aniran a càrrec l’adjudicatària.
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L’ALCALDE, Alfons Montserrat Esteller
Alcanar, 16 de juny de 2017

https://www.dipta.cat/ebop/
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