EDITAL
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA
CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR DA PISCINA DE CELEIRÓS
Manuel Gomes de Oliveira, torna público que, por deliberação tomada em reunião do Executivo em 17
de Abril de 2018, a União de Freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro vai proceder à realização de um
procedimento concursal de Consulta Prévia para a Concessão de Exploração do Bar da Piscina, sita em
Celeirós, conforme as formalidades e condições do procedimento definidas infra e no caderno de
encargos.

O

caderno

de

encargos

poderá

ser

solicitado

através

do

endereço

freguesia@celeirósaveledavimieiro.pt.
Os interessados deverão apresentar a sua proposta, em envelope fechado, colocando no exterior do
mesmo a indicação “Consulta Prévia – Exploração do Bar da Piscina de Celeirós”. A apresentação da
proposta deverá ser feita utilizando o modelo constante do anexo II ao caderno de encargos e deverão
ser juntos à mesma os documentos mencionados no ponto 3, alínea d) do referido anexo.
A adjudicação é efetuada segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa para a União
de Freguesias, de acordo com as seguintes percentagens: a) Preço da proposta – 85%, sendo que o valor
mínimo é de 500€; b) Experiência comprovada na gestão e exploração na área de atividade – 15%.
O prazo para a entrega das propostas é até ao dia 15 de maio de 2018, pelas 17H00. A entrega das
propostas será feita directamente na secretaria da União de Freguesias, sita na Avª. Covedelo, 57, em
Celeirós, no horário de expediente, ou através de carta registada com aviso de recepção, devendo o
proponente assegurar que a mesma à recepcionada até à hora e data limite de entrega das propostas.
Para constar e para os devidos efeitos, se publica o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser
afixados nos lugares públicos do costume.
União de Freguesias de Celeirós, Aveleda e Vimieiro, 2 de Maio de 2018
O Presidente da Junta

(Manuel Gomes de Oliveira)

