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

De conformitat amb l’acord de la JGL de data 2.3.2012 mitjançant aquest anunci s’efectua convocatòria del
procediment obert, atenent a l’oferta econòmica més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a l’arrendament
del bé patrimonial (local), del Bar del Pavelló i del Bar de la Piscina , d’acord amb les dades següents:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme:Ajuntament de Ribes de Freser
b) Dependència que tramita l’expedient:Secretaria
c) Número d’expedient:6/2012
2. Objecte del contracte.
a)

Descripció de l’objecte:
1-arrendament local Bar del Pavelló
2- arrendament bar piscina

b)

Durada del contracte
1. Bar del pavelló 4 anualitats
2. Bar de la piscina : 2 temporades

3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació:ordinària
b) Procediment:Obert
4. Pressupost base de licitació. Import total:
a) bar del pavelló: 250, 00 mensuals
b) bar piscina: 400, 00 per cada temporada
5. Garantia
provisional =0%
definitiva : 5% del preu d’adjudicació de la totalitat del contracte
6. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat:Ajuntament de Ribes de Freser i a la web de l’ajuntament
b) Domicili: Plaça ajuntament 3
c) Localitat i codi postal:Ribes de Freser 17534
d) Telèfon:972727184
e) Telefax:972727016
f) Data límit d’obtenció i presentació de documents i informació:15 dies des de
l’endemà de la seva publicació al BOPG
7. Requisits específics del contractista.

Les establertes al Plec
8. Criteris de Valoració de les ofertes:
Les establertes al Plec
9. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació:15 dies des de l’endemà de la seva publicació al BOPG
b) Documentació a presentar:establerta la Plec
c) Lloc de presentació:
1.ª Entitat:Ajuntament de Ribes de Freser
2. ª Domicili: Plaça ajuntament 3
3. ª Localitat i codi postal: 17534 Ribes de Freser
10. Obertura de les ofertes.
a) Entitat:Ajuntament de Ribes de Freser
b) Domicili:Plaça ajuntament 3
c) Localitat:Ribes de Freser
d) Data: 1er dijous hàbil un cop finalitzat el termini
e) Hora:10h
11. Despeses d’anuncis a càrrec de l’adjudicatari
12. Perfil de contractant on constin les informacions relatives a la convocatòria i on poden obtenir-ne els
Plecs:de condicions de licitació

Ribes de Freser a 2 de març de 2012

L’alcalde,
Marc Prat Arrey

