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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

3970 Contracte del servei d’assistència tècnica ambiental i la gestió del parc verd municipal

.- És el servei d’assistència tècnica ambiental del municipi, especialment pel que fa a la millora de la gestió del1.- Objecte del contracte  
servei de recollida de residus i també la gestió del parc verd municipal.

.- El contracte objecte d’aquest plec té la consideració de contracte administratiu de gestió de2.- Naturalesa i règim jurídic del contracte
serveis públics, de conformitat amb l’article 8 del Reial decret llei 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la
llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

.- La competència com a òrgan de contractació en el present contracte correspon a la Junta de Govern Local.3.-Òrgan de contractació

- En el perfil del contractant  www.puigpunyent.net , s’hi publicaran les dades relatives al present procediment en 4.-Perfil del contractant.
els termes establertes al TRLCSP.

El contracte tendrà una durada de 2 anys a comptar des del dia de la formalització del contracte Podrà ser objecte5.-Durada del contracte.- . 
de pròrroga, de manera anual, per un termini màxim de 4 anys incloses les pròrrogues.

.El pressupost base anual serà de 46.818,20 euros + IVA. Tenint en compte la durada inic6.-Pressupost base de licitació.- ial i les possibles
 valor del contracte es fixa en 46.818,20€ anuals x 4= 187.273 € + IVApròrrogues, el

L’adjudicació del contracte es durà a terme mitjançant procediment obert.7.- Procediment d’adjudicació i tramitació de l’expedient.- 

Les proposicions amb tota la documentació exigida es presentaran en el8.- Presentació de proposicions i documentació a presentar.- 
Registre General de l’Ajuntament de Puigpunyent o en qualsevol de les formes establertes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins el termini de quinze dies hàbils a

ptar des del dia següent a la publicació de l’anunci en el BOIB.com

L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 h a 14h, i dijous de 9h a 14h i de 15h a 19 h.

(Data signatura 20/04/2017)

Batle
Gabriel Ferrà Martorell
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