a) Descripció de l'objecte: Concessió de l’ús privatiu del domini públic per a
l’explotació del bar de les piscines municipals i del camp de Fútbol municipal
ubicats a la Zona Esportiva Municipal d’Olost.
c) Lloc d'execució: Zona Esportiva Municipal d’Olost. Tm Olost
d) Durada de la concessió : 1 any prorrogable fins un màxim de 7 anys.
3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert diversos criteris d’adjudicació.
c) Forma: concurs.
4 Pressupost base de la licitació o cànon de l’explotació:

- 1.000,00 euros anuals (també 1000€ en concepte de despeses d’electricitat)
5 Garanties:
No es demana garantia provisional i la definitiva serà de 200,00 euros.
6 Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament d’Olost
b) Domicili: Pl. Major, 1
c) Localitat i codi postal: Olost-08516
d) Telèfon: 93.888.02.11
e) Fax: 93.888.05.52
f) Data límit per a l'obtenció de documents i informació: tres dies abans de prescriure la
presentació d'ofertes.
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2 Objecte del contracte:

Data 31-1-2019

a) Ajuntament d’Olost
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1 Entitat adjudicadora:

B

Atenent als acords de la Junta de Govern Local de 22 de gener de 2019, es dona publicitat
als plecs de condicions i es publica la convocatòria del concurs, per procediment obert, que
té per objecte adjudicar la concessió administrativa de l’ús privatiu del domini públic per a
l’explotació del bar de les piscines municipals i del camp de Fútbol municipal, ubicats a la
Zona Esportiva Municipal d’Olost, de conformitat amb les dades següents:

https://bop.diba.cat

A

ANUNCI CONVOCATÒRIA CONCURS PER L'ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL
BAR DE LES PISCINES MUNICIPALS

7 Requisits específics del contractista:

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: tres
mesos
e) Admissió de variants: les assenyalades en el plec de clàusules particulars.
9 Obertura de les ofertes:
L'acte d'obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la Sala d'Actes
de la corporació, a les disset hores del primer dimarts hàbil després del dia de l'acabament
de presentació de proposicions. Si aquest dia és festiu, l'acte es farà el primer dimarts hàbil
següent.
10 Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari.

11. Perfil del contractant en què constin les informacions relatives a la
convocatòria i on poden obtenir-se els plecs:
https://www.olost.cat/perfils

El que es posa de manifest als efectes de convocatòria i també d’informació pública dels
Plecs que regeixen la convocatòria i que, en cas de ser impugnats, justificarà l’ajornament
de la licitació fins que s’hagi resolt aquest extrem.
Olost, 23 de gener de 2019

https://bop.diba.cat
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c) Lloc de presentació: el que s'indica al punt 12 del Plec de condicions.

CVE 2019002524

b) Documentació que s'ha de presentar: la que detalla la clàusula 16a dels plecs
de clàusules administratives particulars.

Data 31-1-2019

a) Data límit de presentació: vint dies hàbils posteriors al de l'última publicació
d'aquest Anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona al taulell d’anuncis
municipal i en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olost.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

8 Presentació d'ofertes:

A

a) Els establerts en els plecs de clàusules administratives particulars.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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