EDICTE
Identificació de l’expedient: Contractació de l’Arrendament pis Escoles Vallcanera

Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 - 17410 SILS - Telèfon 972 16 80 00 - Fax 972 85 36 17

PG 2016/1050
De conformitat amb la Resolució de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de data 6 de
novembre de 2017 per mitjà del present anunci s'efectua convocatòria per a l'adjudicació de la
Contractació per l’Arrendament del pis Escoles Vallcanera procediment obert, oferta econòmica
més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, conforme a les següents dades:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de Sils
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació
1. Dependència: Secretaria
2. Domicili: Pg. Sts Cosme i Damià núm. 2.
3. Codi Postal i Localitat: 17410 SILS
4. Telèfon: 972 16 80 00
5. Telefax: 972 85 36 17
6. Correu electrònic: imma@sils.cat
7. Adreça d’internet del Perfil de Contractant: www.sils.cat
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: dintre del termini de 15 dies
naturals comptats a partir de l’endemà al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona.
d) Número d’expedient: PG 2016/1050 .
2. Objecte del contracte.
a) Tipus: contracte de servei.
b) Descripció: Contractació de l’arrendament del pis de les Escoles de Vallcanera
c) Divisió per lots i número de lots/unitats: no procedeix.
d) Lloc d’execució: Sils
1. Domicili: Antigues Escoles de Vallcanera
2. Codi Postal i Localitat: 17410 Sils
e) Termini d’execució: 3 anys
f) Admissió de Pròrroga: no.

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

98e23ad42ae348a0a6e99d50cf6ac9e9001

Url de validació

https://connector.sils.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Data document: 10/11/2017

3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 - 17410 SILS - Telèfon 972 16 80 00 - Fax 972 85 36 17

d) Criteris d’Adjudicació: oferta econòmica més avantatjosa, amb diversos criteris
d’adjudicació.
4. Pressupost base de licitació: 600euros anuals
5. Garantia exigides.
Provisional: no s’exigeix.
Definitiva: 591,58euros
6. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: dintre del termini de 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà
al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
b) Modalitat de presentació: Sobre A de Documentació administrativa i Sobre B Documentació
ponderable a través de judicis de valor i Sobre C proposició econòmica i documentació
quantificable de forma automàtica.
c) Lloc de presentació
1. Dependència: Registre general de l’Ajuntament de Sils
2. Domicili: Pg. Sts Cosme i Damià núm. 2
3. Codi Postal i Localitat: 17410 Sils
7. Obertura d’ofertes:
a) Adreça: Pg. Sts Cosme i Damià núm. 2
b) Codi Postal i Localitat: 17410 Sils
c) Data i hora: en un termini no superior a 7 dies des de l’obertura de la documentació
administrativa, es procedirà a publicar la data i hora en el perfil del contractant.
8. Altres informacions: Els interessats podran accedir als Plecs de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques particulars a la pàgina web següent: www.sils.cat i al perfil del
contractant.
La presentació de proposicions per correu exigeix el compliment dels requisits establerts a
l’article 80 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
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