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Localització de l'activitat

ANUNCI DE LICITACIÓ
El Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia en sessió ordinària de 31 d'octubre de 2012, va aprovar
novament l’expedient de contractació de l'arrendament d'un bé patrimonial consistent en una parcel·la municipal al
carrer Portugal del Poligon Industrial Can Ferrer II, mitjançant procediment obert, tot convocant-ne la licitació. Per tot
això s’efectua la convocatòria del procediment obert d’acord amb les dades següents, en el benentès que la licitació
s’ajornarà en el cas que es presentin reclamacions contra els plecs i fins que no s’aprovi amb caràcter definitiu.
 Entitat adjudicadora:
- Organisme: Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
- Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
- Expedient: SEC/185/2011
 Objecte del contracte:
- Descripció de l’objecte: Arrendament d'un bé patrimonial consistent en una parcel·la municipal al carrer
Portugal del Poligon Industrial Can Ferrer II.
- Termini d’execució del contracte: sis (6) anys, des de la signatura del contracte, amb la possibilitat de
prorrogar-se per dos (2) anys més.
 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
- Tipus de contracte: Privat
- Tramitació: Ordinària
- Procediment: Obert, amb un únic criteri d'adjudicació
 Renda de licitació:
- Import renda: cinc-cents euros mensuals (500 €), 21% IVA exclòs.
 Garanties:
– Provisional: no s'exigeix
– Definitiva: corresponent a dues (2) mensualitats senceres per import de l'oferta de l'adjudicatari
 Obtenció de documentació i informació:
- L’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, plaça de l'Ajuntament 1 de Sant
Sadurní d'Anoia (horari de 8 a 15 hores). Telèfon: 93.891.03.25
- A la web de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia: www.santsadurni.cat (perfil del contractant).
 Requisits específics del contractista:
Especificats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
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 Presentació d’ofertes:
- Lloc de presentació: a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, plaça de
l'Ajuntament núm.1 de Sant Sadurní d'Anoia.
- Data límit de presentació: El termini per a la presentació de les proposicions serà de 15 dies naturals
comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOPB.
- Documentació a presentar: especificat al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
 Obertura de pliques:
Es farà al Saló de Sessions de la Casa de la Vila, el segon dia hàbil següent al dia que finalitzi el tràmit de
presentació de proposicions, exclosos els dissabtes. S’informarà de l’hora de l’obertura en el perfil del
contractant de la web municipal.
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