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AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS

Exp.: 141/2017

Núm.: CONTRACTACIÓ. Cafeteria Pla 
de l’Era 17-19 (Tercera)

ANUNCI
Inici licitació 

De conformitat amb la Resolució d’Alcaldia de data 9 de maig de 2017, per mitjà del present anunci  
s’efectua  convocatòria  del  procediment  obert,  atenent  a  l’oferta  més avantatjosa,  diversos  criteris 
d’adjudicació,  tramitació  urgent,  per  a  l’adjudicació  del  contracte  administratiu  especial  de  per  a 
l’explotació per a cafeteria del local propietat de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls ubicat al costat 
de la sala polivalent i la piscina municipal al parc recreatiu Pla de l’Era 2017-2019, conforme a les  
següents dades:

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Benifairó de les Valls
b) Número d’expedient:141/20177

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: especial. 
b) Descripció de l’objecte:  l’explotació del  local  propietat de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls 
ubicat junt a la sala polivalent i la piscina municipal, per a cafeteria 17-19 (Tercera)

3. Tramitació, procediment.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: procediment obert, atenent a l’oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.

4. Pressupost base de licitació:  960 euros anuals (80 euros mensuals), més l’import corresponent a 
l’Impost sobre el Valor Afegit vigent en cada moment.

5. Garanties exigides.
Provisional (import): exent.
Definitiva (%): 3.900 €.

6. Presentació de les ofertes. Les ofertes es presentaran dins del termini de 10 dies naturals comptats 
a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci en el Perfil del Contractant. 

7. Obtenció de documentació i informació.
Entitat: Ajuntament de Benifairó de les Valls.
Domicili: Plaça de l’Ajuntament, 1
Localitat i codi postal: 46511 Benifairó de les Valls.
Telèfon: 96.260.09.37
Fax: 96.260.02.57
Web: www.benifairovalls.com
Mail: bvalls_alc@gva.es

8. Perfil de contractant on figuren les informacions relatives a la convocatòria i on poden obtindre's els  
Plecs: www.benifairovalls.com.

Benifairó de les Valls, 9 de maig de 2017.
L’alcalde,
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer

DILIGÈNCIA que expedix la Secretària-Interventora  d'este Ajuntament  per a fer constar que el  present Anunci s'ha publicat en el  Perfil  del  
Contractant amb data 9 de maig de 2017. Done fe.

La secretària-interventora,

Mª de la O Pérez Cayuela

Plaça Ajuntament núm. 1    46511 Benifairó de les Valls   (València)   Telèfon 96.260.09.37   Fax 96.260.02.57  www.benifairovalls.com

http://www.benifairovalls.com/
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