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AJUNTAMENT DE RIBES DE FRESER
Anunci sobre convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de gestió de
serveis públics
De conformitat amb l’acord de ple de data 27.5.2013 mitjançant
aquest anunci s’efectua convocatòria del procediment obert, tenint
en compte l’oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte de gestió de serveis
públics de l’enllumenat públic de Ribes de Freser d’acord amb les
dades següents:
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/registre general
2) Domicili. Plaça ajuntament 3
3) Localitat i codi postal.17534 Ribes de Freser
4) Telèfon.972727184
5) Telefax.972727016
6) Correu electrònic:ajribesdefreser@ajribesdefreser.cat
     nuriach@ajribesdefreser.cat
7) Adreça d’Internet del perfil del contractant.ajuntament Ribes
de Freser/ajuntament/licitacions/2013
d) Número d’expedient.42/2013
2. Objecte del Contracte:
a) Tipus: concessió  de servei manteniment  de l’enllumenat públic
b) Descripció.Mantenimen i  millora  de l’enllumenat públi
c) Lloc d’execució/Lliurament:Ajuntament de Ribes de Freser
1) Domicili.Plaça ajuntament 3
2) Localitat i codi postal.17534 Ribes de Freser
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació .ordinari
b) Procediment. obert
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c) Criteris d’adjudicació1.Diversos criteris d’adjudicació recollits en
el l plec de prescripcions administratives particulars (clàusules
15)
4. Valor estimat del contracte: 258.887,59 (IVA exclòs) corresponents
P1- Manteniment:21.500 IVA EXCLÒS /ANUAL
P2- inversió en renovació enllumenat públic (129.887,59 IVA exclòs)
Duració concessió/contracte = 6 anys
5. Pressupost base de licitació: 258.887,59 (IVA exclòs)
6. Garanties exigides.
Provisional 3% preu licitació
Definitiva (5%):preu adjudicació
8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació.26 dies hàbils (dilluns a divendres
des de l’endemà de la  publicació al BOPG )
Ribes de Freser, 31 de juliol de 2013
Marc Prat Arrey
Alcalde

Tal com estableix l’article 150.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
els criteris elegits i la seva ponderació s’indicaran en l’anunci de licitació, en cas
que s’hagi de publicar.
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