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Expedient núm.: X2021000282 - X2021000282
ANUNCI
de licitació habitatge Plaça de l’Ajuntament, 2A del Vilar d’Urtx
El Ple de l’ajuntament en data 6/07/2021 ha aprovat l’expedient de
contractació i el plec de condicions administratives per l’arrendament de
l’habitatge situat front la Plaça de l’Ajuntament núm. 2 A del Vilar d’Urtx. Així
mateix es va acordar l’inici del procediment de licitació pública per a
l’adjudicació del contracte privat d’arrendament mitjançant concurs públic.
Mitjançant aquest anunci es fa pública la convocatòria de licitació.
Les dades d’aquesta licitació són les següents:

AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://fontanalsdecerdanya.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

1.- Administració contractant:
a) Organisme: Ajuntament de Fontanals de Cerdanya
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Número d’expedient administratiu: X2021000282.
2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: Arrendament de l’habitatge situat a la Plaça de
l’Ajuntament, 2A del Vilar d’Urtx.
b) Divisió per lots i número: no s’escau.
c) Lloc d’execució: El Vilar d’Urtx - Fontanals de Cerdanya
d) Termini de l’arrendament: Set (7) anys.
3.- Procediment i forma d’adjudicació:
a) Procediment: Concurs públic.
b) Forma: Pluralitat de criteris d’adjudicació (Clàusula 17a dels plecs) .
4.- Pressupost base de licitació:
El valor estimat del contracte d’arrendament pels set anys, sense incloure
possibles pròrrogues és de 33.600,00.-Euros.
5.- Garanties:
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La garantia provisional: No s’exigeix.
Garantia definitiva: Una mensualitat de renda.

6.- Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Fontanals de Cerdanya
b) Domicili: Plaça Ajuntament, 1 - El Vilar d’Urtx
c) Localitat i codi postal: Fontanals de Cerdanya 17538
d) Telèfon: 972 89 01 96
e) Fax: 972 89 02 00.
f) Pàgina web: http://www.fontanals.cat, apartat “Seu electrònica, Perfil del
contractant”.
g) Data límit per a l’obtenció de documents i informació: Clàusula 14a dels
plecs.
h) Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dimarts de 16 a 20 hores.
7.- Requisits per a la presentació de proposicions:
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Els establerts als plecs de clàusules administratives particulars.
8.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 29 de juliol a les 14:00 hores.
b) Documentació que s’ha de presentar: la que detallen els Plecs de
clàusules administratives.
c) Forma de presentació: Presencial a les oficines de l’Ajuntament de
Fontanals de Cerdanya (Clàusula 13a dels plecs).
d) Admissió de variants: no
9.- Obertura d’ofertes:
La Mesa de Contractació es constituirà el dia 3 d’agost de 2021 a les 12:00
hores.
Ramon Chia Galvez
ALCALDE-PRESIDENT
Signat electrònicament,

