ANUNCI DE VENTA D’UN BE IMMOBLE

Es fa publica la convocatòria de la licitació pública per a la venta per procediment
obert d’un be immoble propietat de la societat mercantil Iniciatives Vila de Les, de
conformitat amb les disposicions establertes la Llei 30/2007, de 31 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic, i d’acord amb el Plec de clàusules administratives
particulars per a l’alienació d’un be immoble, Casa adossada en construcció al
Carrer des Termes núm. 4 Les, per tal que tots els licitadors interessats, tinguin
coneixement dels extrems següents:
1.- Entitat contractant:
a. Organisme:
b. Dependència que tramita l’expedient:

Iniciatives Vila de Les S.L.
Secretaria.

2.- Objecte del contracte:
Alienació de be immoble: Casa adossada, EN CONSTRUCCIÓ, identificada com H-2, situada al
carrer des Termes de Les núm. 4, de 240,37 m2 construïts, ocupant una parcel.la de 126,94 m2.
Dates registrals: Tomo 537, Libro 32, Folio 161, Finca 2252.
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a. Tramitació:
ordinaria.
b. Procediment:
obert.
4.- Pressupost base de la licitació: 120.000,00 euros més l’impost sobre el valor afegit.

5.- Informació
a.
b.
c.

Entitat:
Domicili:
Telèfon:

Iniciatives Vila de Les S.L.
Plaça Ajuntament 1. 25540 LES
973.648007 / Fax: 973.648382

6.- Obtenció de documentació
a.
Entitat:
Iniciatives Vila de Les S.L. Edifici Ajuntament de Les
b.
Pàgina Web de l’ Ajuntament de Les “Perfil del Contractant”. www.les.es
c.
Els documents als qual podran tenir accés els licitadors interessats, seran els següents:
1. El Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la licitació i
models associats.
2. Informe tècnic de l’Arquitecte tècnic Sr. Lluis Domingo Vicent.
3. L’anunci de convocatòria de la licitació.
7.- Sol·licituds de participació: presentació
a. Data límit de la presentació de les sol·licituds: 15 naturals dies comptadors a partir de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al B.O.P..
b. Lloc de presentació o per adreçar la documentació: Registre de Iniciatives Vila de Les S.L. a
l’edifici de l’Ajuntament de Les, (Plaça Ajuntament 1. 25540 –
LES. La recepció de
documentació es clourà a les 15’00 hores del darrer dia.
Les, 16 de març de 2011.

EL PRESIDENT DE INICITIAVES VILA DE LES S.L.

Emilio Medán Ané

