Sexta-Feira, 7 de Dezembro de 2018

Número 236

PARTE L - CONTRATOS PÚBLICOS

MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

Anúncio de procedimento n.º 10561/2018

NIF e designação da entidade adjudicante:
506874249 - Município de Alcobaça
506874249 - Município de Alcobaça
Hasta pública para atribuição do direito de exploração comercial, como bar, de espaço sito no Complexo do Parque de Negócios de
Alcobaça
1. Identificação e contactos da entidade pública adjudicante:
Município de Alcobaça, com sede na Praça João de Deus Ramos, 2461-501 - Alcobaça, telefone n.º 262 580 800, fax n.º 262 580 850 e
endereço eletrónico: cmalcobaça@cm-alcobaca.pt
2. Objeto da hasta pública:
Atribuição do direito de exploração comercial, como bar, de espaço devidamente identificado nas peças do procedimento, sito no
Complexo do Parque de Negócios de Alcobaça.
3. Consulta e ou aquisição das peças do procedimento:
As peças do procedimento encontram-se à disposição para consulta dos interessados no edifício dos Paços do Concelho sito na Praça
João de Deus Ramos, 2461-501 Alcobaça, no seguinte horário: dias úteis das 9:00h às 12:30h e das 14:00h às 17:30h, desde a data de
publicação do presente anúncio até ao dia 7 de janeiro de 2019, e no portal do Município de Alcobaça: www.cm-alcobaca.pt.
4. Entrega da proposta:
Os interessados devem apresentar os documentos da proposta, de acordo com o previsto no programa do procedimento, até às 16:00
horas do dia 7 de janeiro de 2019.
5. Data, hora e local do ato público:
O ato público realiza-se no dia 11 de janeiro de 2019, às 10,00 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, na Praça João de Deus
Ramos, 2461-501 Alcobaça.
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6. Critério de adjudicação:
A adjudicação é feita a quem oferecer o valor de renda mensal mais elevado.
06 de dezembro de 2018
Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça
Paulo Jorge Marques Inácio

311887897

