Edicte d’aprovació del plec de clàusules que regiran el concurs públic per a la concessió
del servei d’aigües.
Aprovat per la Corporació municipal en data 30 d’octubre de 2012 el plec de clàusules
econòmic - administratives reguladores de la concessió administrativa per a la gestió del
servei públic d’abastament d’aigua de Cervià de Ter, s’exposa al públic a les oficines
municipals pel termini de vint dies hàbils, comptats a partir de la darrera publicació
d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província , i al perfil del contractant, per tal que
es puguin presentar reclamacions. En cas que no se’n presentin s’entendrà
definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord. El text íntegre del plec es troba
al perfil del contractant de la pàgina web: www.ddgi.cat/cervia
Simultàniament s’anuncia la convocatòria per la seva licitació, si bé aquesta s’ajornarà
quan sigui necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra el plec de
clàusules administratives i/ o tècniques.
1-. Entitat adjudicatària.
a) Organisme: Ajuntament de Cervià de Ter.
b) Dependència on es tramita l’expedient: Secretaria.
2-. Objecte del contracte.
a) Descripció de l’objecte: Gestió del servei municipal d’abastament
domiciliari d’aigua potable a Cervià de Ter, en la modalitat de concessió.
b) Termini: 5 anys
3-. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs.
4-. Tipus de licitació.
Segons la clàusula 4 del plec.
5-. Garanties.
a) Provisional: 1.000 euros.
b) Defiinitiva: 10.000 euros.
6-. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Cervià de Ter.
b) Domicili: C/ Priorat, 29. 17464 Cervià de Ter.
c) Telèfon: 972496101, Fax: 972496768
d) Data límit per a l’obtenció de documentació i informació: Tres dies abans de
prescriure el termini de presentació d’ofertes.
7-. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals comptats a partir de
l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP.
b) Documentació a presentar: La detallada en el plec de clàusules
administratives.
c) Lloc de presentació: El que s’indica en el punt 6.

8-. Obertura d’ofertes:
A l’Ajuntament de Cervià de Ter , a les 20:00 hores del primer dimarts hàbil
següent a l de finalització del termini de presentació d’ofertes.
9-. Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec de l’adjudicatari.
Cervià de Ter, 6 de novembre de 2012.
L’ALCALDESSA
Signat: Roser Estañol Torrent

