La Junta de Govern de L’Ajuntament de Les Borges Blanques, en sessió de 3
d’agost de 2022 ha aprovat el plec de clàusules administratives particulars
reguladores del procediment de contractació de la gestió i explotació de la
barra de bar que s'instal·larà a la Plaça Europa la nit del dissabte 3 de
setembre al diumenge 4 de setembre de 2022, en motiu dels actes de Festa
Major, per procediment restringit amb diversos criteris d’adjudicació.
S’anuncia la convocatòria del procés de contractació, per tramitació ordinària
1 Entitat adjudicadora:
a) Corporació: Ajuntament de Les Borges Blanques
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Explotació del bar de la Plaça Europa en motiu
dels actes de la Festa Major 2022
a) Lloc d'execució: Plaça Europa
b) Termini de vigència del contracte: la vigència del contracte s’estableix per
la nit del dissabte 3 de setembre al diumenge 4 de setembre de 2022.
3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: restringit a les entitats i associacions del municipi sense
finalitat de lucre.
c) Forma: amb diversos criteris d’adjudicació
4 Cànon de la concessió:
S’estableix un cànon mínim de 3.500 €
5 Garanties:
No s’exigeixen
6 Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Les Borges Blanques
b) Domicili: C/ Carme, 21
c) Localitat i codi postal: 25400
d) Telèfon: 973142850
e) Pàgina web ajuntament: www.lesborgesblanques.cat
7 Requisits específics del contractista:
a) Altres requisits: els establerts en els plecs de clàusules administratives
particulars.
8. Criteris de valoració
Els criteris per a l’adjudicació d’aquest procediment són els següents:
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Elements de ponderació
Millora del preu base de licitació
Persones adscrites a la gestió

Puntuació màxima
50
25

8 Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: deu dies naturals (10) a partir de la publicació de
l’anunci a la pàgina web.
b) Documentació que s'ha de presentar: la que detalla el plecs de clàusules
administratives particulars.
c) Lloc de presentació: a les oficines de l’Ajuntament
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 12 hores de l’endemà de l’obertura del
sobre número 1, que serà el primer dia hàbil següent a la finalització del
termini de presentació de propostes.
Les Borges Blanques, 3 d’agost de 2022
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