AJUNTAMENT
D’ARBOLÍ
Baix Camp

Expedient núm.: 4301540003-2021-0000015
Anunci de licitació.
Procediment: Licitació Refugi Arboli
Data d’iniciació: 25/01/2020
AJUNTAMENT D’ARBOLÍ
ANUNCI
D’acord amb la Resolució de l’Òrgan de contractació de data 28 de gener del 2021
que va aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
per a la contractació de la concessió d’explotació del refugi i centre
d’interpretació d’escalada d’Arbolí s’efectua anunci de la convocatòria de licitació,
de tramitació ordinària, mitjançant procediment obert, per a l’adjudicació del
contracte, d’acord amb les dades següents:
1. Entitat adjudicadora.
a. Organisme: Ajuntament d’Arbolí
b. Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c. Número d’expedient: 4301540003-2021-0000015
2. Objecte del contracte.
1. Descripció de l’objecte: explotació de l’edifici situat al C/ Major, núm.
16 d’Arbolí i que es destinarà a Refugi i bar , espai destinat a
informació turística de les Muntanyes de la Costa Daurada i Centre
d’Interpretació de l’Escalada
2. Preu: Cànon mínim mensual de 320,00€, (3840€ + IVA anual)
millorable a l’alça i altres criteris
3. Lloc d’execució: Terme municipal d’Arbolí
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Forma: varis criteris d’adjudicació
4. Garanties.
a) Provisional: NO
b) Definitiva: 4646,40.-€
5. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament d’Arbolí
b) Domicili: C/ Major, 20
c) Localitat: Arbolí 43365
d) Telèfon: 977 816014
e) Correu electrònic: aj.arboli@altanet.org
f) Perfil de contractant: https://seu-e.cat/web/arboli
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6. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 10 dies naturals a comptar de l’endemà de la
publicació oficial de l’anunci al perfil del contractant
b) Documentació que integrarà les ofertes: s’assenyala a la clàusula
onzena dels plecs.
c) Lloc de presentació:
Entitat: Ajuntament d’Arbolí
Domicili: c/ Major, 20
Localitat i codi postal: Arbolí 43365
7. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament d’Arbolí
b) Domicili: C/ Major, 20
c) Localitat: Arbolí 43365
d) Obertura de les proposicions: Es farà ordinàriament a les 9:00 hores el
dimecres hàbil següent al d’acabament del termini de presentació de
proposicions o, si això no és possible, el dia i hora que es determinin
per a tal fi.
La documentació s’ha de presentar obligatòriament per al perfil del contractant.

L’ALCALDESSA

Magdalena Seriol Samarra
Arbolí, 28 de gener del 2021.
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