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AYUNTAMIENTOS

02730-2015-U
VILA-REAL

Autorització per a l'ocupació privativa de domini públic per a la instal·ació de llocs de venda en el recinte 
denominat "Recinte de la Marxa" (E/1/15)

1.- Entitat adjudicadora: 
a) Organisme: Ajuntament de Vila-real.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General-Negociat de Contractació.
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Negociat de Contractació.
2. Domicili: Plaça Major, s/n.
3. Localitat i codi postal: 12540-Vila-real.
4. Telèfon: 964 547 000.
5. Telefax: 964 547 032.
6. Correu electrònic: governació@ajvila-real.es.
7. Direcció de Internet del perfil del contractant: www.vila-real.es.
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins la finalització del termini de presentació d’ofertes.
d) Número d’expedient: E/1/15
2.- Objecte del Contracte:
a) Tipus: Autorització administrativa d’ocupació privativa de domini públic.
b) Descripció: Autorització per a l’ocupació privativa de domini públic per a la instal·lació de llocs de venda en el recinte denominat 

“Recinte de la Marxa”
c) Lloc d’execució/entrega:
1. Domicili: Recinte denominat “Recinte de la Marxa”.
2. Localitat i codi postal: 12540-Vila-real.
d) Termini d’execució/entrega: S’assenyala en el Plec
e) Admissió de pròrroga: No
3.- Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Criteris d’adjudicació, en el seu cas:
I.-Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica:
1.- Millora de oferta econòmica
2.- Depòsit de mercaderies
4.- Pressupost base de licitació:
LLOC METRES CANON MINIM
A 125 3.250 euros
B 125 3.250 euros
C 150 3.800 euros
D 75 2.150 euros
5.- Garanties exigides
Provisional: Cap
Definitiva: 300 euros
6.- Requisits específics del contractista:
a) Classificació: Cap
7.- Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: En el termini de 15 dies comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la 

Província i fins les 13:00 hores.
b) Lloc de presentació:
1. Dependència: Registre d’Entrada de Documents (Oficina d’Atenció i Tràmits).
2. Domicili: Plaça Major, s/n. 
3. Localitat i codi postal: 12540-Vila-real.
c) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Tres mesos.
8.- Obertura d’Ofertes:
a) Direcció: Plaça Major, s/n.
b) Localitat i codi postal: 12540-Vila-real.
c) Data i hora: S’anunciarà en la pàgina web de l’Ajuntament (perfil de contractant).
9.- Despeses de Publicitat: A càrrec de l’adjudicatari de les llicències.
10.- Altres informacions: Per Resolució d’ Alcaldia de data 23 de març de 2015 aprovà l’expedient per a l’atorgament d’autorització 

d’ocupació de domini públic per a la instal·lació de llocs de venda al recinte denominat Recinte de la Marxa.
Vila-real, 26 de març de 2015.- L’alcalde.
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