
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

ANUNCI sobre licitació d'adquisició de nau industrial.

Mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 1450/2017, de data 5 de desembre, s'ha resolt aprovar el plec de
clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació, per
procediment obert.

Simultàniament es convoca procediment obert per a l'adjudicació d'aquest contracte.

 

1. Entitat adjudicatària

a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria. Secció Contractació

c) Obtenció de documentació i informació:

1. Entitat: Ajuntament de Canet de Mar

2. Domicili c/Ample, núm. 11

3. Localitat i Codi Postal. Canet de Mar 08360

4. Telèfon 93 794 39 40

5. Fax 93 794 12 31

6. Correu electrònic: cabrujasc@canetdemar.cat; canetdemar@canetdemar.cat

7. Adreça d'internet del Perfil de Contractant www.canetdemar.cat

8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: Durant tot el termini de presentació de proposicions

d) Número d'expedient: 5/2017.

 

2. Objecte del procediment: Adquisició d'una nau industrial ubicada a Canet de Mar.

 

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Forma: Diversos criteris d'adjudicació

d) Criteris d'adjudicació: Els previstos a la clàusula XI del plec de clàusules administratives i tècniques
particulars.

 

5. Fiances: No s'exigeixen

 

6. Requisits específics dels licitadors: Els indicats a la clàusula VIII del plec de clàusules administratives i
tècniques particulars.
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7. Presentació de proposicions:

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals següents a comptar de l'endemà a la publicació de l'anunci al
DOGC.

b) Documentació a presentar: l'establerta a la clàusula VIII del plec de clàusules administratives i tècniques
particulars que regeixen el procediment.

c) Lloc de presentació: Oficina d'atenció al ciutadà, Registre General de l'Ajuntament de Canet de Mar, Carrer
Ample, núm. 11 de Canet de Mar 08360.

 

8. Obertura de les ofertes

a) Entitat: Ajuntament de Canet de Mar

b) Domicili: Carrer Ample, 11

c) Localitat: Canet de Mar

d) Data: el primer dia hàbil següent al de l'acabament del període de presentació de proposicions. Si el dia
assenyalat s'escaigués en dissabte o dia festiu, s'ajornarà fins al primer dia hàbil següent.

e) Hora: 12 h

 

9. Despeses de publicitat

Les despeses de la publicació dels anuncis, fins a un màxim de 1.000 €, aniran a càrrec de l'adjudicatari.

 

10. Pàgina web on figura informació relativa a la convocatòria: www.canetdemar.cat.

 

Canet de Mar, 5 de desembre de 2017

 

Blanca Arbell i Brugarola

Alcaldessa

 

(17.339.087)
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