
 
 Ajuntament 
 de Pontons 

 
Anunci de licitació d’un contracte d’obres 

 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2022 va aprovar la tramitació 
ordinària de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert per la concessió del 
servei de bar del Centre Social de Pontons, neteja i manteniment del mateix al municipi de 
Pontons, i es va disposar l’obertura del procediment d’adjudicació. 
 
1. Entitat adjudicadora 
 

a) Organisme: Ajuntament de Pontons 
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria 
c) Número d'expedient: 1403-000003-2022 

 
2. Objecte del contracte 
 

a) Descripció de l'objecte: Concessió del servei de bar del Centre Social de Pontons, 
neteja i manteniment del mateix.. 

b) Lloc d'execució: Pontons 
c) Termini d'execució: 2 anys. 

 
3. Tramitació i procediment 
  

a) Tramitació: Ordinària . 
b) Procediment: Obert  

 
4. Pressupost base de licitació 
 
Cànon mensual : 390 € 
 
5. Garanties 
 

a) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació del contracte, exclòs l’IVA. 
 
6. Obtenció de documentació i informació 
 

a) Entitat: Ajuntament de Pontons. 
b) Domicili: Plaça de la Vila, 1 
c) Localitat i codi postal: Pontons, 08738 
d) Telèfon: 93 898 70 56 
e) Fax: 93 890 70 00 
f) Data límit d’obtenció de documents i informació: L’últim dia del termini de presentació 

d’ofertes,  dins l’horari d’atenció al públic (dilluns a divendres, de 9 hores a 13.00 
hores).   
 

7. Presentació d’ofertes 



 
 Ajuntament 
 de Pontons 

 
a) Data límit de presentació: Vint dies naturals a comptar de l’endemà de lla publicació 

d'aquest anunci al perfil del contractant de la Corporació. Si l’últim dia de presentació 
d’ofertes és inhàbil, el termini es prorrogarà automàticament fins al dia hàbil següent. 

b) Documentació que s'ha de presentar: La que s’indica en el Plec clàusules 
administratives . 

c) Lloc de presentació: L’indicat en el perfil del contractant  
 
 
9. Obertura de les ofertes 
 

a) Entitat: Ajuntament de Pontons 
b) Domicili: C/ Plaça de la Vila, núm. 1 
c) Localitat: Pontons 

 
10. Perfil del contractant on figuren les informacions relatives a la convocatòria i on poden 
obtenir-se els plecs: 
 
www.pontons.org 
 
Pontons, a 15 de juny de 2022 
 
 


