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AJUNTAMENT DE PRATS I SANSOR

Anunci sobre contractació d’una concessió de serveis

Per Decret d’Alcaldia del dia 1-2-2023 es va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha
de regir la contractació de la concessió de serveis per a la gestió i explotació del bar i botiga del Centre Cívic
de Prats i Sansor (la Cerdanya). En el mateix Decret se n’acordava la seva licitació.

Així doncs, d’acord amb les dades a baix relacionades, s’anuncia la convocatòria pública del contracte per a
l’adjudicació del servei.

1. Entitat adjudicadora
a) Ajuntament de Prats i Sansor.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Número expedient: 316/2022.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: contracte de concessió de serveis de la gestió i explotació del bar i botiga del
Centre Cívic de Prats i Sansor (la Cerdanya).
b)Divisió per lots i número: no escau.
c) Lloc d’execució: terme de Prats i Sansor.
d) Termini d’inici del servei: l’endemà de la formalització del contracte.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària. Procediment obert.
b) Forma: contracte de concessió de serveis amb sol·licitud d’ofertes.
c)  Criteris  d’adjudicació:  a l’oferta econòmicament i  qualitativament més avantatjosa mitjançant diversos
criteris d’adjudicació determinats en els plecs.

4. Pressupost base de la licitació
Cànon mensual: 100,00 euros, més IVA (21%) millorable a l’alça.

5. Garanties
5% definitiva pressupost d’adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació
Perfil del contractant i Web de l’Ajuntament de Prats i Sansor
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofinpscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=prats&idCap=3370737&ambit=5&
http://pratssansor.ddl.net
Ajuntament de Prats i Sansor, plaça La Font, s/n, 25721 Prats i Sansor. Telèfon 972 890 594.

7. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: a les 15.00 hores dins del termini de 26 dies naturals, a partir de la darrera
inserció de la corresponent publicació a l’Apartat “Perfil del contractant” i/o del BOP.
b)  Documentació  que  s’ha  de  presentar:  la  que  es  detalla  en  el  Plecs  de  clàusules  administratives
particulars.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Prats i Sansor
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d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: durant l’execució del servei.
e) Admissió de variants: no.

8. Obertura de les ofertes
L’obertura dels sobres A-B-C tindrà lloc en les dependències de l’Ajuntament de Prats i Sansor, d’acord amb
el Plec.

9. Despeses dels anuncis
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari.

Prats i Sansor, 1 de febrer de 2023
L’alcalde, Xavier Picas Pons
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