Número 226
Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Dimarts, 24 de novembre de 2015

Número de registre 9834

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ
Anunci sobre la licitació d’una concessió demanial per a la gestió i explotació de fins a dues sales de vetlla a
la zona d’equipaments del Cementeri municipal
De conformitat amb l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament, en data 13 de novembre de 2015,
mitjançant aquest anunci s’efectua convocatòria del concurs per procediment obert per a l’adjudicació de la
concessió administrativa d’ús privatiu de l’edifici situat al Camí d’Alpicat, s/n, per a la seva explotació com a
sales de vetlla d’aquesta localitat i qualificat com a bé de domini públic, de conformitat amb les dades
següents.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Rosselló.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Obtenció d’informació i documentació:
- Ajuntament de Rosselló, Secció Contractació.
- Domicili: avinguda Catalunya, 2, 2a planta.
- Localitat i codi postal: Rosselló 25124.
- Telèfon: 973 730 001.
- Fax: 973 730 033.
- E-Mail: secretari@rossello.cat
- Direcció web del Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/4491891
d) Número d’expedient: 2/2015.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: concessió administrativa demanial.
b) Descripció de l’objecte: concessió d’equipament per a la gestió i explotació de fins a dues sales de Vetlla,
a la zona d’equipaments del Cementeri municipal.
c) Lloc: Camí d’Alpicat, s/n.
d) Termini explotació: 20 anys a comptar a partir dels dos mesos següent a la data formalització contracte.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert amb pluralitat de criteris.
c) Criteris d’adjudicació: veure Clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP).
4. Valor estimat del contracte
a) 220.000 euros.
b) Cànon anual explotació: segons Clàusula 3 del PCAP.
5. Garanties
a) Provisional: no s’exigeix.
b) Definitiva: veure Clàusula 14 del PCAP.
6. Requisits específics del contractista
La solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional es determinen a la Clàusula 7 del
PCAP.
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7. Presentació de les ofertes
a) Data límit de la presentació: 30 dies naturals a comptar a partir del dia següent al de la data de publicació
de l’últim anunci de licitació publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, Perfil del contractant del
web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/4491891 i al Tauler d’anuncis
municipal.
b) Documentació a presentar: veure Clàusula 9 del PCAP.
c) Lloc de presentació: Registre general de l’Ajuntament de Rosselló (Av. Catalunya, 2, planta segona,
25124 Rosselló), de dilluns a divendres, de les 9.00 hores a les 14.00 hores.
Quan la documentació s’enviï per correu els licitadors hauran de justificar la data d’imposició de l’enviament
a l’Oficina de Correus i anunciar a l’Ajuntament de Rosselló la remissió de l’oferta per fax al número 973 730
033, o telegrama en el mateix dia, el qual, en cap cas, pot ser posterior al dia i hora límit que clou el termini
de presentació d’ofertes.
8. Criteris a tenir en compte en l’adjudicació
Els establerts en la Clàusula 10 del PCAP.
9. Obertura de les ofertes
a) Data i hora: l’acte d’obertura dels sobres números 1 i 2, es realitzarà d’acord amb el que determina la
Clàusula 11 del PCAP.
b) Lloc: Ajuntament de Rosselló, Sala de Sessions, 2n pis, 25124 Rosselló.
10. Despeses de publicitat
Les despeses de publicitat en diaris i/o butlletins oficials i qualsevol altres que exigeixi la convocatòria i
posterior adjudicació del procediment, seran a compte de l’adjudicatari.
Rosselló, 18 de novembre de 2015
L’alcalde, Josep Abad Fernández
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