
 

Contractació 
Pública

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA TEMPORAL PER GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE 
L'ESPAI BAR-RESTAURANT DEL CENTRE POLIVALENT "LA TORRENTERA" 
D'AIGUAVIVA I OPCIONALMENT DEL BAR-CAFETERIA DE LA PISCINA MUNICIPAL 
D'AIGUAVIVA

Concessió administrativa temporal per gestió i explotació de l'espai Bar-Restaurant del Centre Polivalent "La 
Torrentera" d'Aiguaviva i opcionament del Bar-Cafeteria de la piscina municipal d'Aiguaviva

40.000,00 € sense IVA 40.000,00 € IVA inclòs (0,00%)

2 anys

Aiguaviva

22/02/23 14:00 h

438.000,00 € sense IVA

No

No

8.000,00 €

Sí

La durada del contracte serà de 2 anys, comptats a partir de la data de notificació de 
l'acord d'adjudicació, amb la possibilitat de 3 pròrrogues revisables anualment, de 

duració d'un any cadascuna, si ambdúes parts estan conformes (2 anys + 1 any + 1 any + 1 any)

Informació complementària sobre la pròrroga:

Pròrroga:

Cànon d'explotació:

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la 
prestació:

 

Compra pública d'innovació:

Projecte finançat amb fons REACT-EU (Fons NextGeneration EU):

Projecte finançat amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Fons NextGeneration EU):

Procediment d'adjudicació:

Tipus de contracte:

Tipus de tramitació:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Ajuntament d'Aiguaviva

X2023000062

Ordinària

Concessió de serveis

Obert

No

No

No

Dades del contracte



No

No

No

No hi ha lots

 70.00 -  Proposició econòmica i criteris quantificables automàticamentPonderació: Criteri:

 30.00 -  Criteris ponderables a través de judici de valorPonderació: Criteri:

No

55410000

No

Solvència econòmica i financera

Assegurança d'indemnització

PDF

PDF

PDF

PDFAnunci.pdf

Decret incoacio expedient.pdf

Memoria justificativa.pdf

 

Plec de clàusules administratives

 

a) Declaracions apropiades d'entitats financeres o, si s'escau, justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals. 

b) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el registre oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials poden 
aportar, com a mitjà alternatiu d'acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si s'escau, sobre el volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims 
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura en que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis. 

Descripció:
Mitjà de solvència:

Garantia provisional:

Codi CPV:

S'accepten 
variants:

Criteris d'adjudicació:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Data de publicació:

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'anunci

23/01/23 07:00 h

Plecs

Documentació
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