Ajuntament de Caseres
ANUNCI

Per acord de ple de data 17 d’octubre de 2018 pel qual es va aprovar l'expedient de
contractació de l'arrendament del immoble situat al C/ La Sèquia 14 de Caseres,
mitjançant procediment obert, juntament amb el Plec de clàusules administratives
particulars. Així mateix va acordar la iniciació del procediment d’adjudicació.
Per mitjà del present s’anuncia la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb
subjecció a l’establert al Plec de clàusules administratives aprovat, d’acord amb el
següent detall:
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament de Caseres
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
Número d’expedient: 4304190004-2018-0000110
2. Objecte.
Descripció de l’objecte: Contractació de l'arrendament del immoble situat al C/ La
Sèquia 14 de Caseres,
Durada del contracte: 1 anys, prorrogable fins a 3 anys.
3. Tramitació i procediment.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert, amb un criteri d'adjudicació.
4. Renda:
Import de licitació: 210,70 €
5. Fiança:
Fiança definitiva: 2 mesos del preu adjudicat.
6. Obtenció de documentació i informació.
Telèfon: 977431909
Fax: 977431887
Correu electrònic: aj.caseres@altanet.org
Web municipal (perfil del contractant):
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&keyword=caseres&idCap=29544040&ambit=5&
Data límit d’obtenció de documents i informació: 5 dies naturals des de la publicació al
Perfil de contractant.
7. Criteris d'adjudicació: oferta econòmica
8. Presentació de les ofertes.
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Ajuntament de Caseres
Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar des de la publicació de l’anunci
de licitació en el Perfil de contractant.
Documentació a presentar: La prevista a la clàusula 8
Lloc de presentació: Registre Entrades de l’Ajuntament
Obertura de pliques: Dins del 7 dies posteriors al termini de presentació d’ofertes.
Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu, caldrà fer
anunci previ d’aquest fet, mitjançant fax, al número 977431887 o al correu electrònic
aj.caseres@altanet.org
Caseres 12 de novembre de 2018
L’alcalde

CPISR-1 C
Joan Manel
Palau
González

Firmado digitalmente por CPISR-1 C Joan
Manel Palau González
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Caseres, ou=Alcaldia,
ou=Serveis Públics de Certificació CPISR-1
amb càrrec, ou=Vegeu https://
www.catcert.cat/verCPISR-1CarrecAL
(c)05, sn=Palau González,
givenName=Joan Manel, title=Alcalde,
serialNumber=47626114Z, cn=CPISR-1 C
Joan Manel Palau González
Fecha: 2018.11.16 11:39:24 +01'00'

Joan Manel Palau González

_____________________________________________________________________
Pl. d’Espanya, 4

Tel. 977 431 909

Fax 977 431 887

43787 – CASERES (Terra Alta)

aj.caseres@altanet.org

