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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE PRADES
ANUNCI sobre aprovació d'un plec de condicions i licitació d'una concessió d'ús privatiu (02-2015).
El Ple de l'Ajuntament ha aprovar el plec de condicions administratives particulars per a la concessió de l'ús
privatiu del local destinat a gimnàs situat al Centre cívic de Prades, el qual s'exposa al públic per un termini de
trenta dies, a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions d'aquest anunci en el BOPT o en el DOGC,
perquè es puguin presentar al·legacions o reclamacions.
Simultàniament s'anuncia la licitació de concurs públic per a l'adjudicació mitjançant concessió administrativa,
si bé s'ajornarà en el supòsit que es presentin al·legacions o reclamacions contra el plec de clàusules.
El procediment de licitació es durà a terme amb subjecció al següent:

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Prades
b) Dependència que tramita l'expedient: secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Ajuntament de Prades
2) Domicili: plaça Major, 2
3) Localitat i codi postal: Prades 43364
4) Telèfon: 977868018
5) Telefax: 977868197
6) Correu electrònic: aj.prades@altanet.org
7) Direcció de Internet del perfil del contractant:
https://pdc.diputaciodetarragona.cat/prades/pdc/
8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins a la data límit de presentació de les ofertes
d) Núm. d'expedient: 002/2015

2. Objecte del contracte:
a) Tipus: concessió administrativa
b) Descripció: concessió de l'ús privatiu del local destinat a gimnàs situat al Centre cívic de Prades
c) Lloc:
1) Domicili: Muralla, 3
2) Localitat i codi postal: Prades 43364
d) Termini: 1 any
e) Admissió de prorroga: sí
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3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Subhasta electrònica: no
d) Criteris d'adjudicació:
1) Proposta de gestió: fins a 40 punts
2) Proposta de millores: fins a 20 punts
3) Proposta econòmica: fins a 40 punts

4. Cànon preu base: 1.200,00 euros anuals

5. Cànon mínim anual:
a) Import net 1.200,00 euros. Import total 1.452,00 euros
b) El licitador podrà incrementar el cànon preu base

6. Garanties exigides.
Definitiva (import): 1.500,00 euros

7. Presentació de les ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: trenta dies naturals a comptar des del dia següent al de l'última publicació
d'aquest Anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona o en el perfil del contractant
b) Modalitat de presentació: la que detalla la clàusula 9a del plec de clàusules administratives particulars
c) Lloc de presentació:
1) Dependència: Ajuntament de Prades
2) Domicili: plaça Major, 2
3) Localitat i codi postal: Prades 43364
4) Adreça electrònica: aj.prades@altanet.org
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: fins a l'adjudicació definitiva de la
concessió

8. Obertura de les ofertes:
a) Descripció: sobres B i C
b) Domicili: plaça Major, 2
c) Localitat i codi postal: Prades 43364
d) Data i hora: es comunicarà als licitadors mitjançant fax o correu electrònic

9. Despeses de publicitat: les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec de l'adjudicatari
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Prades, 30 de març de 2015

Ramon Conillera i Marçal
Secretari

(15.089.138)
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