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PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A 
ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE BAR E A SÚA EXPLOTACIÓN NAS PISCINAS 

MUNICIPAIS DE FORCAREI E SOUTELO DE MONTES (EXP.2017) 

!CLÁUSULA PRIMEIRA. Obxecto e cualificación

O obxecto do contrato é a adxudicación do servizo de bar e a súa explotación durante a tempada 
de verán das piscinas municipais de Forcarei, situadas en Forcarei e Soutelo de Montes. 

O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo especial, tal e como establece 
o artigo 19. l .b) do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real
decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, de contratos do sector público.

!CLÁUSULA SEGUNDA. Procedemento de selección e adxudicación

A forma de adxudicación do contrato da explotación do bar das piscinas será o procedemento 
aberto, no que todo empresario interesado poderá presentar unha proposición e quedará excluída 
toda negociación dos termos do contrato, de acordo co artigo 157 do texto refundido da Lei de 
contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro. 

Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa 
atenderase a varios criterios directamente vinculados ao obxecto do contrato, de conformidade 
co artigo 150 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real 
decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, e co establecido na cláusula décima <leste prego. 

!CLÁUSULA TERCEIRA. Perfil do contratante

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade 
contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade, este concello conta co 
perfil do contratante, ao que se terá acceso segundo as especificacións que se regulan na 
seguinte páxina web: www.forcarei.net 

!CLÁUSULA CUARTA. Importe do contrato

Debido ás abrigas que asume o adxudicatario complementarias á propia explotación do bar, non 
se prevé contraprestación económica para o Concello. O contratista retribuirase con cargo aos 
ingresos que xere a explotación do bar. 

!CLÁUSULA QUINTA. Duración do contrato

A duración do contrato está vinculada ao período de apertura ao público das instalacións das 
piscinas municipais de Forcarei. Para a tempada de verán 2017 o período previsto de apertura é 
do 1 de xullo ao 4 de setembro, ámbolos dous incluídos. 






















