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Núm. 8045
AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Anunci de licitació per a l’alienació d’un bé patrimonial
El Ple municipal va aprovar el Plec de Clàusules administratives
particular que han de regir l’alienació del bé patrimonial que s’indica a continuació, procedint a la publicació del present anunci de
licitació:
1.- Entitat adjudicadora: Ajuntament de L’Escala.
2.- Objecte del contracte: constitueix l’objecte del contracte l’alienació de la finca situada al Carrer Roses, 27 de L’Escala.
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació: criteri únic, el preu.
4.- El Tipus de licitació: El tipus de licitació, entès com a import mínim del preu de compravenda que poden oferir els licitadors es fixa
en 182.000 Euros, que podrà ser millorat a l’alça. En aquest preu no
està inclòs l’IVA. Aniran a càrrec de l’adjudicatari totes les despeses
i impostos que gravin la transmissió.
No s’admetran ofertes inferiors.
5.- Presentació d’ofertes:

El termini de presentació de les propostes finalitzarà a les tretze
(13,00) hores de l’últim dia, fent-se constar que si aquest finalitzés
en dissabte o festiu, es prorrogaria fins el primer dia hàbil següent
b) Modalitat de presentació: presencial, correu i interadministrativa.
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a) data límit: Dins el termini de deu (10) dies naturals, comptadors
a partir del dia següent al de l’ultima publicació del corresponent
anunci al BOP i en el perfil del contractant.
La documentació per a la licitació es presentarà en sobres tancats,
identificats en el seu exterior amb indicació de la licitació a què concorre i signats pel licitador o la persona que el representi i indicació
del nom i cognoms o raó social de l’empresa.
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c) Lloc de presentació: Joan Massanet, 34. CP 17130 – L’Escala
L’adreça d’Internet és: http://www.lescala.cat
d) Admissió de variants: no.
f) Garanties: provisional del 2% i definitiva del 5%.
6.- Obertura d’ofertes:
6.- Obertura d’ofertes:
La Mesa de Contractació, que es reunirà a partir del primer dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de proposicions, qualificarà prèviament la documentació integrant del Sobre
núm. 1. Si s’observen defectes o omissions subsanables, atorgarà un
termini de tres (3) dies hàbils per esmenar-los.
Posteriorment, i dintre del termini màxim d’un (1) mes, a comptar
des de la data de finalització del termini per a la presentació de les
ofertes, la Mesa de Contractació procedirà, en acte públic, a l’obertura del sobre núm. 2, excepte de les proposicions rebutjades.
A la vista dels informes tècnics, la Mesa de Contractació formularà a
l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
De totes les actuacions realitzades se’n deixarà constància en l’acta
que necessàriament s’hagi d’estendre.
L’Escala, 10 de setembre de 2018
Victor Puga i López
Alcalde
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