ANUNCI NÚM. 2/2015
Ha estat aprovada en sessió del Ple d'aquest Ajuntament del dia 16 de desembre de 2014, l’adjudicació
de contracte d’arrendament de bé de propietat municipal d’acord amb les dades que s’especifiquen a
continuació:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament del Pont de Bar
b) Òrgan de contractació: El Ple de l’Ajuntament.
c) Dependència que tramita l'expedient: serveis generals de l'Ajuntament
d) Número expedient administratiu: 10/2014
e) Perfil del contractant: pàgina web de l’Ajuntament http://pontbar.ddl.net/ (apartat Ajuntament /
Contractació pública)
2. Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: contracte privat
b) Descripció de l'objecte: arrendament de l’habitatge, de propietat municipal, situat a la Plaça Major de
Toloriu (antiga escola).
c) Divisió per lots i número: no escau
c) Publicació de l’anunci de licitació: BOP de Lleida núm. 141 de 24-07-2014, amb correcció d’errades al
BOP de Lleida núm. 147 de 01-08-2014, a la pàgina web de l’Ajuntament http://pontbar.ddl.net/ (apartat
Ajuntament / Contractació pública) i al tauler d’anuncis municipal.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs amb d’altres criteris d’adjudicació a més del preu
4. Valor estimat del contracte:
El pressupost estimat net que ha servit de base a la licitació és de 150,00 €/mes
5. Formalització del contracte:
a) Data d’adjudicació: 16-12-2014
b) Data de formalització: 20-01-2015
c) Contractista: Margarita Palau Jordana
d) Import d’adjudicació: 150,00 €/mes
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària:
Criteris de valoració
A. Millores útils permanents.
B. Millora en el cànon de l’arrendament per sobre del mínim exigit.
C. Compromís de promoure, contribuir, col·laborar o organitzar activitats populars de
tipus cultural i/o recreatiu, social o esportiu, que repercuteixin en benefici de la població
del nucli de Toloriu.
TOTAL

Puntuació
60,00 punts.
0,00 punts.
0,00 punts.

60,00 punts.

Es fa públic per a general coneixement als efectes del que preveu l’article 154 del Text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
El Pont de Bar, 27 de febrer de 2015
L'ALCALDE,
Francesc Jordana Duran

