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Administració Local
2018-01917
Ajuntament de l’Aldea
ANUNCI
De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de data 24 de febrer de 2018, mitjançant aquest anunci
s’efectua convocatòria del procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris
d’adjudicació i TRAMITACIÓ ORDINARIA per a l’adjudicació del contracte de lloguer d’una nau/magatzem per a
guardar els estris, material i vehicles de la brigada municipal d’obres i serveis, d’acord amb les dades següents:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de L’Aldea
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Secretaria
2. Domicili: Av. Catalunya, s/n
3. Localitat i Codi Postal: l’Aldea, 43896
4. Telèfon: 977 45 00 12
5. Telefax: 977 45 08 63
6. Correu electrònic: ajuntament@laldea.cat
7. Adreça d’internet del Perfil de Contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.
pscp?reqCode=start&idCap=14543115&keyword=Ajuntament+de+l%27Aldea
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins el dia de finalització del termini de presentació
d’ofertes.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus: contracte de lloguer d’edificació
b) Descripció de l’objecte: lloguer d’un magatzem/nau per guardar el material, estris i vehicles de la brigada municipal
d’obres i serveis.
c) Durada: un any, prorrogable per anys fins un màxim de 3
3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Criteris d’Adjudicació: Menor preu de lloguer (50 punts); major superfície útil (30 punts); major proximitat a la seu
de l’Ajuntament (20 punts)
4. Pressupost base de licitació.
a) Import Net: 826,45 €/mes, euros més IVA corresponent.
5. Garanties exigides: No n’hi han

7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació en el BOP i en el perfil
del contractant de l’anunci de licitació.
b) Modalitat de presentació: Veure clàusula 7 i 8 del PCAP.
c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Secretaria de l’Ajuntament de l’Aldea
2. Domicili: Av. Catalunya, s/n
3. Localitat i Codi Postal: L’Aldea, 43896
4. Adreça electrònica: ajuntament@laldea.cat
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Fins l’adjudicació del contracte.
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6. Requisits específics del contractista: No és necessari acreditar la solvència econòmica-financera ni la tècnica.
Tampoc és exigible la classificació de les empreses.
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8. Obertura d’ofertes:
Veure el contingut de la clàusula 9 del PCAP
9. Despeses de Publicitat: A càrrec de l’adjudicatari del contracte, fins un màxim de 300 euros.
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L’Aldea, 26 de febrer de 2018
L’alcalde,
Signatura: Daniel Andreu i Falcó

https://www.dipta.cat/ebop/

BOP de Tarragona DL: T.610-1977
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