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Administració Local
2017-02517
Ajuntament de Solivella
ANUNCI DE LICITACIÓ
De conformitat amb Resolució d’Alcaldia de data 28/02/2017, que va aprovar el plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir la licitació pública per alienar el bé immoble patrimonial, propietat d’aquest Ajuntament,
situat al núm. 19 del carrer Mig, s’efectua anunci de la convocatòria de licitació, procediment de subhasta, la licitació
s’ajornarà quan resulti necessari en el supòsit que es formulin reclamacions contra el plec de clausules, d’acord
amb les dades següents:
1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
b) Dependència que tramita l’expedient: AJUNTAMENT
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència. AJUNTAMENT DE SOLIVELLA o web www.solivella.cat perfil del contractant.
2. Domicili. Pl.Major, 1
3. Localitat i codi postal. 43412
4. Telèfon. 977892101
5. Telefax. 977892378
6. Correu electrònic. secretaria@solivella.cat
7. Adreça d’Internet del perfil del contractant. www.solivella.cat
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació. 14 dies naturals a comptar des del següent a la publicació
de la convocatoria al BOPT.
d) Número d’expedient: 2016-05-053
2. Objecte del Contracte:
a) Tipus: Alienació de bé
b) Descripció: alienació del bé situat al Cr. Mig, 19 de Solivella
3. Procediment: subhasta
4. Preu de licitació: 6.135,94 €

6. Obertura d’ofertes:
a) Descripció. AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
b) Adreça. Pl..Major, 1
c) Localitat i codi postal. SOLIVELLA 43412
d) Data i hora: el tercer dia posterior a la finalització del plaç per presentar ofertes a les 12 del migdia, si fos festiu
el primer dia hàbil següent.
7. L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació que haurà d’abonar l’adjudicatari serà de 100 euros.
8. Perfil de contractant on constin les informacions relatives a la convocatòria i on es poden obtenir els Plecs: http://
www.solivella.cat
Solivella, 23 de març de 2017
L’alcalde, Enric Capdevila Torres
https://www.dipta.cat/ebop/

BOP de Tarragona DL: T.610-1977

1

CIE: BOPT-I-2017-02517

5. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci de convocatòria
de la licitació al BOPT.
b) Modalitat de presentació: presencial, mitjants electrònics.
c) Lloc de presentació:
1. Dependència. AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
2. Domicili. Pl.Major, 1
3. Localitat i codi postal. Solivella 43412
4. Adreça electrònica: secretaria@solivella.cat

