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Administració Local
2013-07446-TE
Ajuntament de Montferri
ANUNCI de licitació

Es publiquen les característiques principals de la licitació, que són les següents:
- Dades de l’entitat adjudicadora:
1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Montferri
2. Domicili: C. Major, 35 1º
3. Localitat i codi postal: Montferri, 43812
4. Telèfon: 977620377
5. Telefax: 977620792
6. Correu electrònic: aj.montferri@altanet.org
7. Direcció d’Internet del perfil del contractant municipal: http://www.montferri.altanet.org/
- Objecte de la concessió:
1. Concessió demanial.
2. Descripció: Botiga situada al c. Major, 35 baixos
3. Duració de la concessió: 5 anys
- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
1. Tramitació: urgent.
2. Procediment: obert amb pluralitat de criteris de valoració.
3. Criteris de valoració:
- Millora en el cànon de licitació: fins a 2 punts.
- Millores tècniques a l’activitat: fins a 8 punts.
- Millora de l’horari de l’activitat: fins a 5 punts.
- Per acreditació de l’empadronament: fins a 5 punts.
- Règim econòmic de la concessió:
1. Cànon mínim de licitació: 15 € més impostos
2. Altres obligacions econòmiques: especificades a la clàusula 3 del plec de clàusules administratives particulars.
3. Garanties: definitiva de 500 €.
- Presentació de les proposicions:
1. Data límit de presentació: Es podran presentar ofertes els dies laborables, de dilluns a divendres i de 10
a 13:30 hores, durant el termini de 15 dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació
d’aquest anunci al BOP. Si l’últim dia és dissabte o festiu, quedarà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.
2. Forma i lloc de presentació: Les proposicions es podran presentar a la Secretaria General de l’Ajuntament,
situat al c. major, 35 1º. També es podran presentar a través dels mitjans previstos a l’article 38.4 de la Llei
30/1192, de 26 de novembre, exclosos els electrònics i telemàtics.
Cas de presentar-se per correu, caldrà adreçar una comunicació a l’Ajuntament al telefax 977620792, per tal
d’acreditar que la data i hora de presentació de la documentació a l’oficina de correus i el numero de certificat.
3. Formalitats i documentació: S’han de presentar 2 sobres, “A” i “B”, amb el contingut estipulat a la clàusula 9.2
del plec de clàusules administratives particulars.
- Obertura de les proposicions: La Mesa de contractació obrirà els sobres “A” i qualificarà el seu contingut un
cop rebudes les proposicions. Es podrà atorgar un termini no superior a tres dies hàbils per esmenar o corregir
defectes formals o omissions. L’obertura dels sobres “B” tindrà lloc en acte públic que serà comunicat als licitadors
que hagin estat admesos després de la qualificació del contingut dels sobres “A”, mitjançant la direcció de correu
electrònic que hauran indicat.
- Despeses de publicitat: Seran a càrrec de l’ajuntament.
Montferri, a 27 de juny de 2013.
José Ruiz Marín. Alcalde.
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L’Ajuntament Ple, en la sessió de data 27 de juny de 2013, va aprovar la documentació tècnica, el plec de clàusules
administratives particulars i l’expedient de concessió demanial de BOTIGA AL C. MAJOR, 35 BAIXOS per un termini
de 5 anys i amb pressupost mínim de licitació de 15 € mensuals, més impostos.

