BOTIGA
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6. ANUNCI EXPOSICIÓ PCAP I LICITACIÓ
ANUNCI DE L'AJUNTAMENT DE MONTFERRI

D'acord amb la Resolució de l’Alcalde núm. 2017-0000012 de data 11/05/2017 va
aprovar l'expedient per l'atorgament de la concessió d'ús privatiu del local comercial
ubicat al carrer Major, 35, mitjançant procediment obert, juntament amb el Plec de
clàusules administratives particulars. Així mateix va acordar la iniciació del
procediment d’adjudicació.
Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb
subjecció a l’establert al Plec de clàusules administratives aprovat, d’acord amb el
següent detall:
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament de Montferri
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
Número d’expedient: 4308970005-2017-0000007
2. Objecte.
Descripció de l’objecte: concessió d'ús privatiu del local comercial ubicat al carrer
Major, 35
Durada de la concessió: 6 anys, prorrogables 6 anys més per acord exprés
d'ambdues parts.
3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert, amb un únic criteri d'adjudicació.
4. Cànon concessional:
Import de licitació: 20,00 € / mensuals IVA inclòs.
5. Règim de Garanties:
Garantia definitiva: 500,00 €
6. Obtenció de documentació i informació.
Telèfon: 977 62 03 77
Fax: 977 62 07 92
Correu electrònic: aj.montferri@altanet.org
Web municipal (perfil del contractant): http://www.ajuntamentmontferri.cat/
Un cop publicats els plecs en el perfil del contractant, hi haurà un termini de 7 dies
naturals perquè els licitadors puguin sol·licitar els aclariments o la informació que
estimin pertinents sobre el contingut del plec.
7. Requisits de solvència: .
Els recollits en la clàusula 8a del Plec de clàusules administratives i tècniques
particulars.
8. Criteris d'adjudicació:
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La millora del cànon concessional.
9. Presentació de les ofertes.
Data límit de presentació: 15è dia a comptar des de la publicació de l’anunci de
licitació en el BOPT.
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula núm. 9
Lloc de presentació: Registre Entrades de l’Ajuntament dins l'horari d'atenció al
públic.
Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu, caldrà
fer anunci previ d’aquest fet al correu electrònic aj.montferri@altanet.org
10. Despeses d’anuncis:
L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació que haurà d’abonar
l’adjudicatari serà de 600,00 €.
Montferri 15 de maig de 2017
L’alcalde
José Ruiz Marín
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