Expedient núm.: X2019000291 - 1597-000001-2019
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya en data 17/09/2019, ha
aprovat el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que han de regir la concessió demanial per a la
instal·lació, manteniment i explotació de com a mínim una estació de recàrrega
semiràpida AC de 22kW per a dos vehicles en el municipi DE FONTANALS DE
CERDANYA i l’espai d’aparcament associat.
L’expedient i els esmentats plecs es sotmeten a informació pública per un
període de trenta dies de conformitat amb l’article 66 del Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals, per tal que els interessats puguin formular les
al·legacions que corresponguin.
Simultàniament es convoca concurs per a l’adjudicació de l’esmentada
concessió demanial, si bé la mateixa s’ajornarà quan resulti necessari, en el
supòsit que es formulin reclamacions contra el referit plec.
Les dades d’aquesta licitació són les següents:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Fontanals de Cerdanya
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Número d’expedient administratiu: Exp. 53/19
2. Objecte de la concessió
a) Descripció de l’objecte: Concessió demanial per a la instal·lació,
manteniment i explotació de com a mínim una estació de recàrrega
semiràpida AC de 22kW per a dos vehicles en el municipi DE
FONTANALS DE CERDANYA i l’espai d’aparcament associat
b) Duració: 12 Anys, prorrogables per períodes anuals fins un màxim de
cinc anys a criteri municipal.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a)
b)
c)

Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
Criteris d’adjudicació: Pluralitat de criteris.

4. Cànon de la concessió
4% de la facturació millorable a l’alça.
5. Garantia provisional
No s’exigeix.
6. Obtenció de documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Ajuntament de Fontanals de Cerdanya
Domicili: Plaça Ajuntament, 1 - El Vilar d’Urtx
Localitat i codi postal: Fontanals de Cerdanya 17538
Telèfon: 972 89 01 96
Fax: 972 89 02 00.
Pàgina web: http://www.fontanals.cat, apartat “Seu electrònica,
Perfil del contractant”.
g) Data límit per a l’obtenció de documents i informació: Durant el
termini de presentació d’ofertes.
h) Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dimarts de 16 a 20
hores.
7. Requisits específics del concessionari
Els establerts als plecs de clàusule
s administratives particulars.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 30 dies hàbils a partir de l’endemà de la
darrera publicació al BOP o al perfil del contractant.
b) Documentació que integrarà les ofertes: s’assenyala a la clàusula
8a del plec de condicions.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Fontanals de Cerdanya.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva
oferta: durant l’execució del contracte.
e) Admissió de variants: NO.
9. Obertura de les ofertes
Clàusula 13a del contracte.
L’ALCALDE

