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Administració Local

2017-03242
Ajuntament dels Pallaresos

ANUNCI

Per Decret d’Alcaldia 229/2017 s’aprova exposició al públic i convocatòria de licitació per a l’adjudicació de la 
prestació del servei de la llar d’infants dels Pallaresos:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament dels Pallaresos
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.

2. Objecte del contracte.
Descripció de l’objecte:  “Adjudicació de la prestació del servei de la llar d’infants dels Pallaresos”.
a) Durada de la concessió: 4 anys sense possibilitat de pròrroga. 

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a)  Tramitació: Ordinària 
b)  Procediment: Obert.
Tipus de licitació: El pressupost màxim de licitació és de 260.000 EUR anuals (IVA exempt). El valor estimat del 
contracte, als efectes d’allò que disposa l’article 88 i concordants del TRLCSP, és de 1.040.000 EUR (IVA exempt).
Garantia provisional: No s’exigeix. Garantia defi nitiva: 5% del preu d’adjudicació per les temporades (4).

4. Obtenció de la documentació.
4.a Entitat: Ajuntament dels Pallaresos
4.b Domicili: Av. Catalunya, 8
4.c Localitat i codi postal: Els Pallaresos (Tarragona) – 43151.
4.d Telèfon: 977610600

5. Data límit d’obtenció de documents i informació: Fins el darrer dia de presentació de proposicions.

6. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
a. Data límit de presentació: 26 dies naturals a partir de la fi nalització del període d’exposició pública (10 dies 

naturals), que coincidirà amb el onzè dia natural des de la publicació d’aquest anunci al BOPT i al perfi l del 
contractant.

c. Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament dels Pallaresos. Av. Catalunya, 8 

Els Pallaresos, 19 d’abril de 2017
L’alcalde, Josep Maria Nolla Cabellos


		2017-04-25T13:13:22+0200
	Butlletí Oficial de la Província de Tarragona




