ANUNCI DE LICITACIÓ DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
El Consell d’administració de Viserma, Serveis i Manteniments, SLU, en sessió de data 15 de gener de
2015, va aprovar el plec de condicions administratives que han de regir el contracte relatiu a la concessió
de l’explotació del quiosc de begudes situat al parc de Can Rafart de Vilassar de Dalt.
L’esmentat plec se sotmet a exposició pública per un període de trenta (30) dies naturals per tal que es
puguin presentar al·legacions, segons l’article 66 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el reglament del patrimoni dels ens locals. Simultàniament es convoca la licitació del referit contracte, la
qual s’entendrà ajornada per al supòsit que es presentin al·legacions contra el plec aprovat.
1.- Objecte del contracte:
L’objecte del contracte és la utilització, explotació i neteja del quiosc de begudes situat al parc de Can
Rafart de Vilassar de Dalt.
2.- Cànon:
La quantia mínima del cànon a satisfer pel concessionari serà:
• Durant els mesos de MARÇ, ABRIL i MAIG 300 € + IVA vigent.
• Durant els mesos de JUNY, JULIOL, AGOST, i SETEMBRE, 600 € + IVA vigent
• Durant els mesos d’OCTUBRE, NOVEMBRE, DESEMBRE, GENER i FEBRER: 150 € + IVA
vigent.
Aquest import pot ser millorat a l’alça pels licitadors.
3.- Durada del contracte:
El contracte tindrà una durada d’un any. Aquest termini comptarà des de la data de signatura del
contracte corresponent. Transcorregut aquest termini, el contracte es podrà prorrogar anualment de forma
tàcita, si cap de les dues parts el denúncia amb un mes d’antel·lació a la seva data de finalització. La
durada màxima del contracte incloses prorrogues és de 4 anys a comptar des de la data de signatura del
mateix.

4.- Obtenció de documentació i d’informació:
Viserma, Serveis i Manteniments, SLU
Camí de Mataró, 10, 1r pis Vilassar de Dalt.
Tel. 93-750.98.20.
Fax 93-750.76.92
www.vilassar.cat
Horari: de 9 a 14 hores
6.- Presentació de les ofertes:
a)

Data límit de presentació: trenta dies naturals posteriors a la publicació d’aquest anunci. Si el
termini finalitzés en dissabte o festiu, es prorrogarà fins al dia hàbil següent.
b) Lloc de presentació: Oficines d’atenció al Ciutadà (OAC), Ajuntament de Vilassar de Dalt, Plaça
de la Vila, 2, baixos. Vilassar de Dalt.
7.- Les despeses de publicació d’aquest anunci seran a càrrec de l’adjudicatari.

Xavier Godàs i Pérez
President
Vilassar de Dalt, 4 de febrer de 2015

