Ajuntament d' Alfarràs

ANUNCI DE LICITACIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT DE FINQUES
INDUSTRIALS DESTINADES A MAGATZEMS
De conformitat amb l’acord emès per la Junta de Govern Local en data 14 de març de 2022 es
va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, així com
l’expedient de contractació que regirà el contracte dels arrendaments de bens immobles
destinats a magatzems. Mitjançant el present anunci s’efectua convocatòria per a la
contractació d’arrendament dels bens immobles que es relacionen:
1.- Entitat adjudicadora
Dades generals i dades per l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament d’Alfarràs
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
a. Dependència: Secretaria
b. Domicili i localitat: Avda Catalunya, 16 Alfarràs (25120)
c. Telèfon: 973760007
d. Correu electrònic: ajuntament@alfarras.ddl.net
e. Direcció d’internet del Perfil del Contractant: www.ajuntamentalfarras.cat
d) Número d’expedient: 95/2022
2.- Objecte del contracte
a) Tipus: Serveis d’Arrendament
b) Descripció: Arrendament de bens immobles destinats a magatzems
c) Ubicació del immobles: Fàbrica de Filatures d’Alfarràs
d) Durada del contracte: Segons estableix la Clàusula cinquena del Plec de condicions
econòmiques i administratives.
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3.- Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària
b) Electrònica: No
c) Criteris d’adjudicació: Oferta econòmica més avantatjosa.
4.- Pressupost base de licitació: L’establert al Plec de condicions econòmiques i
administratives.
5.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació d’ofertes: 20 dies naturals a partir del dia següent a la
publicació d’aquest en el perfil del contractant.
b) Modalitat de presentació: Presencial o correu ordinari
c) Lloc de presentació:
Ajuntament d’Alfarràs
Avda Catalunya, 16 Alfarràs 25120
Direcció electrònica: ajuntament@alfarràs.ddl.net

Es publicarà al perfil del contractants

Alfarràs, 7 d’abril de 2022
L’Alcalde, Joan Carles Garcia Guillamon
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6.- Obertura de les ofertes

