ANUNCI EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA I EN EL PERFIL
DE CONTRACTANT

De conformitat amb l’acord de Ple de data 17.6.2010, per mitjà del present
anunci s’efectua la convocatòria del procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte de
gestió del servei públic de l’escola Bressol mitjançant la modalitat de concessió,
conforme a les següents dades:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la
informació:
a) Organisme: Ajuntament de Ribes de Freser
b) Dependència que tramita l’expedient:Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència Secretaria
2. Domicili

Plaça ajuntament 3

3. Municipi i codi postal.Ribes de Freser 17534
4. Telèfon 972727184
5. Telefax 972727016
6. Correu electrònic ribesdefreser@ddgi.es
7. Direcció d’internet del perfil de contractant web
ajuntament de Ribes de Freser
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació
15 dies naturals des de l’endemà de la seva publicació
al BOP
d) Número d’expedient:64/2010

2. Objecte del contracte.
a) Tipus Gestió indirecte
b) Descripció de l’objecte: Gestió de l’escola Bressol
c) Divisió per lots i número de lots/unitats:no
d) Lloc d’execució/lliurament:Ribes de Freser
1. Domicili Balandrau 21

2. Municipi i codi postal 17534 Ribes de Freser

3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert diversos criteris
d) Criteris d’adjudicació segons plec de licitació

4. Pressupost base de licitació.
a) Import net 79.626,08 euros. IVA % 14.332,69 Import total 93.958,77
euros. ( anualitat 2010-2011)

5. Garantia exigides. Provisional 3% euros del preu de licitació. Definitiva
(%) 5% dl preu d’adjudicació sense IVA
6. Requisits específics del contractista:
Segons plec de condicions de licitació
7. Presentació d’ofertes o de sollicituds de participació:
a) Data límit de presentació. 15 dies naturals des de l’endemà de
la seva publicació al BOPG
b) Lloc de presentació:
1. Dependència.Secretaria
2. Domicili.Plaça ajuntament 3
3. Municipi i codi postal.17534 Ribes de Freser
4. Direcció electrònica:ribesdefreser@ddgi.es

8. Obertura d’ofertes:
a) Direcció. Plaça ajuntament 3
b) Municipi i codi postal. Ribes de Freser 17534
9. Despeses de publicitat. si
Ribes de Freser a 21 de juny de 2010

L’Alcalde,
Marc Prat Arrey

