ANUNCI LICITACIÓ APROFITAMENT DE PASTURES
El Ple d’aquesta Corporació, de conformitat amb les disposicions establertes la Llei
30/2007, de 31 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, va autoritzar la convocatòria de la
licitació pública per a l’adjudicació del contracte d’aprofitament de pastures del Monte de U.P.
núm. 281 anomenat “Dreta i Esquerra Riu Toran”, aprovant-se, simultàniament els Plec de
clàusules administratives particulars que han de regir la licitació.
Essent el procediment escollit per realitzar aquesta contractació el obert, i per tramitació
urgent, es fan publiques les dades del procediment de contractació:
1.- Entitat contractant:
a) Organisme:

Ajuntament de Canejan

b) Dependència que tramita l’expedient:

Secretaria.

2.- Objecte del contracte:
a) Títol: APROFITAMENT DE PASTURES DEL MONTE DE U.P. NUM.
ANOMENAT “RIBERA DRETA E EZQUERRA RIU TORAN” . 750 Ha
b) Municipi d’execució:
a) Termini d’execució:

Canejan.
30.11.2014.

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació:

urgent.

b) Procediment:

Obert.

4.- Pressupost base de la licitació: 18.000,00 €
5.- Informació
a) Entitat:

Ajuntament de Canejan

b) Domicili:

Plaça Ajuntament 1. 25548 CANEJAN

c) Telèfon:

973.648007 / Fax: 973.648382

6.- Obtenció de documentació
a)

Entitat:

Ajuntament de Canejan

281

b)

Pàgina Web de l’ Ajuntament de Canejan: canejan.org “Perfil del Contractant”.

c)

Els documents als qual podran tenir accés els licitadors, seran els següents:
1. El Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la
licitació i models associats.
2. Plec particular de condicions técnico-facultatives que han de regir
l’aprofitament

7.- Sol·licituds de participació: presentació
a) Data límit de la presentació de les sol·licituds: 13 dies naturals comptats a partir del dia
següent a la publicació de l’Anunci al B.O.P.
b) Lloc de presentació o per adreçar la documentació: Registre general de l’Ajuntament
de Canejan, (Plaça Ajuntament 1. 25548 – CANEJAN). La recepció de documentació
es clourà a les 15’00 hores del darrer dia.
Canejan, 24 de març de 2015.
L’ALCALDE

Juan Carlos Lastera Alcalde

DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Butlletí Oficial de la Provincia
Carrer del Carme 17.
25.071 LLEIDA

Adjunto remito Edicto anunciando licitación de
un

aprovechamiento

aprovechamientos

de

pastos

correspondiente

al

Plan

de

forestales de 2015, en el Monte 281 Torán,

propiedad de esta Corporación Municipal, a los efectos de su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.

Caneján, a 24 de marzo del 2015.
EL ALCALDE

Juan Carlos Lastera Alcalde

