Ajuntament de Baix Pallars

ANUNCI
Ajuntament de Baix Pallars pel qual es fa pública la licitació d'un contracte privat
d'administració pública (exp. 46 – 01 02 004 003 2021)
-1
a)
b)
c)
d)
e)

Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament de Baix Pallars.
Número d’identificació: 2503900000.
Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Baix Pallars.
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
Número d'expedient: 45 – 01 02 004 002 2021.

-2
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Baix Pallars.
Domicili: C/ Sant Sebastià, núm.1
Localitat i codi postal: Gerri de la Sal, CP: 25590.
Telèfon: 973662040.
Adreça electrònica: ajuntament@baixpallars.ddl.net.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyw
ord=pallars&reqCode=viewDetail&idCap=3184957
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: 27 d’abril de 2021..
h) Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9:00 h. a 15:00 h.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Aprofitament cinegètic de l'Àrea Privada de Caça L-10.351.
b) Admissió de pròrroga: si
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Termini d'execució: 4 temporades: 2021_22 a 2024_25.
e) Codi CPV: 77600000
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-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: privat d'administració pública.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 6.000,00 euros
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: si, 200,00 euros.
Definitiva: si, 10% del preu final d’adjudicació de les quatre anualitats.
C/ Sant Sebastià, 1 – 25590 – Gerri de la Sal Tel. 973662040
ajuntament@baixpallars.ddl.net

Fax. 973662183

Los datos personales que nos ha proporcionado forman parte de nuestros ficheros utilizándolos a efectos de gestión operativa.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la dirección arriba referenciada.

Per descarregar una còpia d'aquest document pot consultar la següent url:
Codi Segur de Validació

32556a18b55440d88a5b467c091729fc001

Url de validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=186

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original
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-8 Criteris d’adjudicació
El preu més elevat.
-9 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 29 d’abril de 2021.
b) Documentació que cal presentar: d’acord amb la clàusula 7.4.
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial:
Entitat: Ajuntament de Baix Pallars.
Domicili i localitat: Gerri de la Sal, CP: 25590.
c.2) Presentació Electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=view
Detail&pagingPage=0&idCap=3184957
-10 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Baix Pallars.
b) Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament.
c) Data: 30 d’abril de 2021.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.
-11 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: JCA

Gerri de la Sal, 15 d’abril de 2021.
Anna Sentinella Amengual
Alcaldessa
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Document signat electrònicament
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