ANUNCI
Licitació de l’arrendament de la casa del mestre de Sant Martí d’Albars
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Martí d'Albars.
b) Número d’identificació: P0822300J.
c) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria-intervenció.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Número d'expedient: X2019000106.
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sant Martí d'Albars.
b) Domicili: La Blava, s/n
c) Localitat i codi postal: Sant Martí d'Albars, CP: 08515.
d) Telèfon: 938530162.
e) Adreça electrònica: st.martia@diba.cat.
f) Adreça
d'Internet
del
perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/stmartialbars
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: 30 dies naturals a comptar des del dia
següent a la publicació d’aquest anunci.
h) Horari d’atenció: Dimarts, dijous i divendres de 10:00 a 14:00. Dimecres també de 16:00
a 19:00
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Arrendament de l'immoble denominat "Casa del mestre" de Sant
Martí d'Albars.
b) Admissió de pròrroga: si.
c) Termini d'execució: 4 anys. Possibilitat de pròrroga de dos en dos fins a un màxim de
deu.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: privat d'administració pública.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.
-5 Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte: 3.750,00.
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Definitiva: Una mensualitat.
-8 Requisits específics del contractista
Els que consten a les clàusules setena i vuitena dels plecs
-9 Criteris d’adjudicació
- Import mensual ofert, fins a 40 punts.

A la oferta amb el valor més alt se li assignarà la màxima puntuació i en aplicació de la
regla de tres es puntuaran la resta de les ofertes.
- Número de membres de la unitat familiar, amb un màxim de 6 (caldrà acreditar-ho
documentalment), fins a un màxim de 30 punts.
A la unitat familiar amb més membres se li assignarà la màxima puntuació i en aplicació de
la regla de tres es puntuaran la resta de les ofertes.
- Compromís de residir habitualment a l’habitatge, 15 punts.
- Compromís de procedir a l’empadronament de tots els membres de la unitat familiar, 15
punts.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
No es preveuen.
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 30 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació
d’aquest anunci.
b) Documentació que cal presentar: les que consten a les clàusules vuitena o novena.
c) Presentació d’ofertes. Presentació Electrònica:
A través de l’anunci de licitació del corresponent expedient a través de l’enllaç següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/stmartialbars.
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Sant Martí d'Albars.
b) Lloc: Tercer dia hàbil següent al de la finalització del termini per a la presentació de
proposicions.
c) Hora: 12:00.
-13 Recurs
Els que consten a la clàusula vint-i-unena dels plecs.
L’alcalde, Ramon Padrós Ferrer
Sant Martí d’Albars, en la data de la signatura electrònica

