CONCELLO DE

PONTE CALDELAS

ANUNCIO
Por Resolución de Alcaldía de data 1 de marzo de 2012 procedeuse a aprobación do
expediente tramitado para a adxudicación de CONCESIÓN DEMANIAL DO QUIOSCO
DE REFRESCOS DA PRAIA FLUVIAL DO CONCELLO DE PONTE CALDELAS.
Exponse ao público tanto o proxecto coma o Prego de cláusulas administrativas polo
prazo trinta contados a partir da publicación do presente anuncio, aos efectos de que
poidan presentarse reclamacións, anunciándose ao mesmo tempo a licitación
acordada, que aprazarase no suposto de que se formulen alegacións.
1º.Entidade adxudicataria:
- Organismo: Concello de Ponte Caldelas
2º.Obxecto do contrato:
- Obxecto: Concesión demanial do quiosco de refrescos da praia fluvial
- Lugar de execución: Ponte Caldelas
- Duración: 4 anos a contar dende a sinatura do contrato.
3º.Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
- Tramitación: ordinaria
- Procedemento: Aberto , oferta economicamente mais ventaxosa , varios
criterios de adxudicación.
4º. Tipo de licitación (canon):
559 euros anuais mellorable ó alza, e revisado anualmente conforme ó IPC
5º. Garantías:
- Provisional: 2% do valor do ben: 925,08 euros
- Definitiva: 3% do valor do ben: 1.387,62 euros
(O valor do ben é de 46.254,00 euros)
6º. Obtención de documentación e información, e lugar de presentación de
documentación:
- Entidade: Rexistro Xeral do Concello de Ponte Caldelas
- Enderezo: Avenida de Galicia 17
- Localidade e Código Postal: Ponte Caldelas 36820
- Teléfonos: 986750001 e 986750013
- Fax: 986750020
7º. Requisitos específicos do contratista:
- Non se esixen
8º. Presentación de ofertas:
- Prazo: 30 días hábiles seguinte á publicación do anuncio de licitación no
BOP.
- Lugar: Rexistro do Concello de Ponte Caldelas.

Avenida de Galicia, 17_ Teléfonos 986750013/986750001 _ fax 986750020 _ 36820 Ponte Caldelas (Pontevedra). C.I.F. P_3604300_H

www.pontecaldelas.org

CONCELLO DE

PONTE CALDELAS

9. Apertura das ofertas:
- Lugar: Concello de Ponte Caldelas
- Data e hora: 11,30 horas o quinto día hábil posterior á data de finalización do
prazo de presentación das proposicións.
10. Gastos dos anuncios:
A conta do adxudicatario.
11. Páxina web para obtención de información:
www.pontecaldelas.org

Ponte Caldelas, a 2 de marzo de 2012
O ALCALDE
Ado.: Perfecto Rodríguez Muíños
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