Unitat Administrativa
Referència: JSB

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR SOBRE APROVACIÓ PLECS I
LICITACIÓ GUINGUETES NÚMEROS 1, 2, 3, 4 I 5 A LES PLATGES DE CABRERA DE
MAR, TEMPORADES 2015 I 2016.
Aprovats per la Junta de Govern Local de data 3 de març de 2015 els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques particulars que regulen la licitació per a
adjudicar l’autorització de l’explotació del servei de guinguetes números 1, 2, 3, 4 i 5 a les
platges de Cabrera de Mar, temporades 2015 i 2016 i atès el que determina l’article 113.6
del Reglament General de Costes, aprovat per Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre de
2014, s'exposen al públic pel termini de vint dies, comptats a partir de l’endemà de la
publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte de
presentació de possibles reclamacions.
Simultàniament s’anuncia la convocatòria de licitació pública, si bé quedarà ajornada quan
resulti necessari en aquells casos en què es formulin reclamacions contra els Plecs de
clàusules.
1.- Entitat adjudicatària:
a) Organisme: AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Concessió a particulars de la gestió de les guinguetes números 1,
2, 3, 4 i 5, temporades 2015 i 2016
b) Divisió per lots i número:
Lot 1: Guingueta núm. 1
Lot 2: Guingueta núm. 2
Lot 3: Guingueta núm. 3
Lot 4: Guingueta núm. 4
Lot 5: Guingueta per a la venda de gelats i begudes
c) Lloc d’execució: Platges de Cabrera de Mar
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Més d’un criteri d’adjudicació
4.- Pressupost base de la licitació:
Lot 1. Guingueta número 1:
Lot 2. Guingueta número 2:
Lot 3. Guingueta número 3:
Lot 4. Guingueta número 4:
Lot 5. Guingueta per a la venda gelats i begudes:

50.000,- euros per any
50.000,- euros per any
25.000,- euros per any
17.000,- euros per any
8.000,- euros per any
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5.- Obtenció de documentació i informació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR
Domicili: Plaça Ajuntament, 5
Localitat i codi postal: 08349 CABRERA DE MAR
Telèfon: 93 759 00 91
Fax: 93 750 02 84
Els Plecs de Clàusules i altra documentació complementària es podrà obtenir també en la
següent adreça d’Internet: http://www.cabrerademar.cat

6.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: Quinze dies naturals, a comptar des del següent al de la
publicació de l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
b) Documentació a presentar: La que es detalla a la clàusula 13 del Plec de Clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació: El que s’indica a la clàusula 14 del Plec de Clàusules administratives
particulars.
7.- Obertura de les ofertes:
L’obertura dels sobres núm. 2 tindrà lloc a la Sala de Sessions de l’Ajuntament, a les 13:00
h. del dia hàbil següent a comptar de l’últim per a la presentació d’ofertes.
L’obertura dels sobres núm. 3 tindrà lloc a la Sala de Sessions de l’Ajuntament, a les 13:00
h. del cinquè dia hàbil següent a comptar del dia d’obertura del sobre número 2.
Cabrera de Mar, 4 de març de 2015
L’Alcalde,

Jordi Mir Boix

