Expedient núm.: 79/2022
Procediment: Contractacions Patrimonials
Data d'iniciació: 07/07/2022

ANUNCI DE LICITACIÓ: ALIENACIO DEL BÉ PATRIMONIAL REMOLC
AGRICOLA “CUBA D’AIGUA”
Per Decret d’ Alcaldia de data 26 de juliol e 2022 s’ha aprovat l’expedient
d’alienació del bé patrimonial del Remolc Agrícola Marca Rigual Model CP 140
Matricula E7728BDN i el plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir el procediment de licitació esmentat, disposant l’obertura del procediment
de licitació, mitjançant tramitació pel procediment obert.
S’ anuncia el procediment de licitació al perfil del contractant i al tauler d anuncis
de l Ajuntament, per tal que en el termini de 30 dies NATURALS, a comptar des
del dia següent a la publicació d’aquest anunci del Perfil del Contractant, els
interessats puguin presentar les seves proposicions.
1.Entitat adjudicadora:
Nom: Ajuntament de Gavet de la Conca
Número d’identificació: P2503000H
Direcció: Carrer Únic, 20
Dependència que tramita l’ expedient: Secretaria intervenció

3. Tramitació, procediment i forma d adjudicació:
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
Criteris d adjudicació: Millor Preu Ofertat.
4. Pressupost base de licitació: 9.700,00 €
5. Presentació de les ofertes:
Data límit per presentar-les: 25 d’agost de 2022
Documentació que s’ ha de presentar: la indicada en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
Lloc on s ha de presentar: registre general de l Ajuntament de Gavet de la conca
o bé mitjançant el sobre digital de la Plataforma de contractació.
6.-Obertura ofertes:
a)Entitat: Ajuntament de Gavet de la Conca
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2. Objecte del contracte
Descripció: Alienació del Remolc Agrícola “Cuba d’aigua’ .
Marca: Rigual, Model CP 140
Matricula E7728BDN
Data de la matricula: 05.06.2006

b)Lloc: Utilitzant mitjans electrònics, a través de la Plataforma electrònica de
contractació pública mitjançant l’eina Sobre digital 2.0. les ofertes presentades
telemàticament, els sobres presentats i física
c) Dia: A concretar la primera quinzena del mes de setembre.
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