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Número de registre 3666

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOÍ
Anunci licitació piscines Boi i Barruera
7. ANUNCI DE LICITACIÓ
Expedient: 21/2016.
Assumpte: prestació servei piscines
Data: 24/05/2016
De conformitat amb la resolució d’alcaldia de data 23 de maig de 2016 que va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació de la gestió
integral de la piscina i bar municipal a Barruera i piscina i bar municipal a Boí, per la modalitat de concessió,
s’efectua anunci de la convocatòria de licitació, de tramitació ordinària, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa un/diversos criteris de valoració, per a l’adjudicació del contracte, d’acord
amb les dades següents:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de La Vall de Boí.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 21/16
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: gestió integral de la piscina i bar municipal a Barruera gestió integral de la piscina
i bar municipal a Boí
b) Lloc d’execució: instal∙lacions municipals.
c) Termini d’execució: 4 mesos ( juny fins setembre).
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d’adjudicació.
4. Preu total de licitació: 726 € per instal∙lació municipal.
 Valor estimat de contracte: 700 €
 Impost sobre valor afegit (IVA): 126 €
5. Garantia provisional: No
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de la Vall de Boí
b) Domicili: Passeig de Sant Feliu, 43
c) Localitat i codi postal: 25527
d) Telèfon: 973694018
e) Telefax: 973694032f)Data límit d’obtenció de documents i informació: 20 dies naturals des de la seva
publicació al BOP de Lleida .
7. Requisits específics del contractista
Declaració responsable
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: La prevista al plec.
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8. Criteris de valoració: criteris establerts en el plec i ponderació d’aquest
9. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 de juny de 2016 .
b) Documentació a presentar: La prevista al plec.
c) Lloc de presentació: oficines ajuntament
1. Entitat: Ajuntament de la Vall de Boí
2. Domicili: Passeig de Sant Feliu, 43
3. Localitat i codi postal: Barruera, 25527
10. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de la Vall de Boí
b) Domicili: Passeig de Sant Feliu, 43
c) Localitat: Barruera
d) Data: 13 de juny de 2016.
e) Hora: 12.00 hores
11. Altres informacions: Les previstes al Plec de clàusules administratives particulars i tècniques.
12. El Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regeixen el procediment de contractació
el podeu consultar a la pàgina web : www.ajuntamentvalldeboi.cat
Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu, caldrà fer anunci previ d’aquest
fet, mitjançant fax, al número 973694032.
La Vall de Boi, 23 de maig de 2016
L’alcalde, Joan Perelada Ramón
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