
ANUNCI

La Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 20 de novembre de 2009, va acordar aprovar
els plecs de clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions tècniques de l’expedient de
contractació, procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació, del servei de suport als programes d’infància, adolescència i joventut i esports, per
quina raó, resten exposades al públic durant un termini de vuit dies hàbils als efectes d'examen i
reclamacions, mitjançant anunci al BOP.

Simultàniament, s'anuncia la licitació corresponent, la qual quedarà suspesa així com la presentació
de les proposicions, cas de presentar-se reclamacions en el termini d’exposició al públic, fins al dia
següent a la resolució d'aquelles. 

Entitat adjudicadora:
  Organisme: Ajuntament de Badia del Vallès
  Av. Burgos, s/n 
  Tl. 937182216
  Fax: 937182042

Condicions:
Objecte: Contractació, procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris d’adjudicació, del servei de suport als programes d’infància, adolescència i joventut i
esports.
 

Tràmit, procediment i forma d'adjudicació: 
a) tramitació: ordinària

  b) procediment: obert
  c) forma: concurs       

Preu base de la licitació:
Preu contracte: 113.364,33 euros i 21.593,21 euros

Garanties:
a) provisional: no caldrà garantia provisional
b) definitiva: 5% de l’import d’adjudicació

Presentació de proposicions: En el termini de 15 dies a comptar des de l’endemà de la ultima
publicació d'aquest anunci, en hores d’atenció al públic (de dilluns a divendres, laborables, de 8:30 a
19:00  hores), a les oficines municipals (Av. Burgos s/n.) tel. 937182216.

Documentació a presentar: La que s'indica al Plec de condicions, i que està a disposició dels
interessats a les oficines municipals, en horari d’atenció al públic.

Obertura de pliques: Es determinarà per Resolució d’Alcaldia una vegada finalitzat el termini de
presentació de proposicions, a la Sala de reunions de l’Ajuntament (Av. Burgos s/n.).
 
Badia del Vallès, 23 de novembre de 2009

L'alcaldessa

Eva Menor Cantador


