ANUNCI
SE-CDI-2015/002. En compliment de l'acord de la Junta de Govern Local
d'11.05.2015, es convoca la licitació per al contracte que es descriu seguidament:
1. Entitat adjudicadora: Dades generales i dades para la obtenció de la
informació:
a) Organisme. Ajuntament de la Seu d'Urgell.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència. Secretaria de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell
2) Domicili. Pl. dels Oms, 1
3) Localitat i codi postal. La Seu d'Urgell, 25700
4) Telèfon. 973.35.00.
5) Telefax. 973.35.01.65
6) Correu electrònic: secretaria@aj-laseu.cat
7) Direcció d'Internet del perfil del contractant. http://www.laseu.cat
8) Data límit d'obtenció de documentació i informació. El mateix dia final per a
la presentació de pliques
d) Número d'expedient: SE-CDI-2015/002.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus. Contracte patrimonial
b) Descripció. concessió per a ocupar un espai públic per a instal·lar un bar a la zona
de les casetes durant la Festa Major dels anys 2015, 2016, 2017 i 2018.
c) Divisió por lots i nombre de lots/nombre d'unitats. No.
d) Lloc d'execució/entrega:
1) Domicili. Pati Palau
2) Localitat i codi postal. La Seu d'Urgell. 25700
e) Termini d'execució. Festa Major dels anys 2015, 2016, 2017 i 2018
f) Admissió de pròrroga. No.
g) Establiment d'un acord marc (en el seu cas). No
h) Sistema dinàmic d'adquisició (en seu cas). No
i) CPV (Referencia de Nomenclatura).No aplicable.
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert.
c) Subhasta electrònica. No
d) Criteris d'adjudicació. Preu.
4. Valor estimat del contracte: 32.000 euros (No inclou IVA perquè es tracta d'un
canon)
5. Pressupost base de licitació:
8.000 € anuals. No s'hi aplica IVA perquè és un canon. Si eventualment, calgués
sumar-li aquest o altre impostos, s'aplicaran sobre el preu proposat pel licitador.
6. Garanties exigides.

Provisional. No
Definitiva (%) 5 % de l'import d'adjudicació pels 4 anys.
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació (grup, subgrup i categoria). No
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional (en el seu cas).
Base 9.2 del plec de condicions administratives.
c) Altres requisits específics. No
d) Contractes reservats. No
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: El 15è dia natural següent al de la darrera publicació dels
anuncis oficials
b) Modalitat de presentació. Presencial o per correu certificat.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de La Seu d'Urgell.
2. Domicili: Pl. dels Oms, 1
3. Localitat i codi postal: La Seu d'Urgell, 25700
4. Direcció electrònica. No aplicable.
d) Nombre previst d'empreses a les què es pretén invitar a presentar ofertes
(procediment restringit). No aplicable
e) Admissió de variants, si pertoca. No
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta. No
aplicable.
9. Obertura d'ofertes.
a) Descripció. Veure base Onzena del plec de condicions administratives.
b) Direcció. Pl. dels Oms,1.
c) Localitat i codi postal. La Seu d'Urgell 25700
d) Data i hora. Veure base Onzena del plec de condicions administratives.
10. Despeses de Publicitat. A càrrec de l'adjudicatari (base 4.4. del plec de
condicions administratives)
11. Data de tramesa de l'anunci al «Diario Oficial de la Unión Europea» (en seu
cas). No aplicable.
12. Altres Informacions. No.
La Seu d'Urgell, 12 de maig de 2015.
L'alcalde

Albert Batalla Siscart

