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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE FORNALUTX

7887 Subhasta pública de l’Aprofitament Cinegètic del Mont d’Utilitat Pública núm. 6 “Sa Bassa”, de
Fornalutx

Aprovat pel ple de l’Ajuntament, en sessió duta a terme el 5 de juliol de 2017, el plec de clàusules administratives que han de servir com a
base a la contractació per subhasta pública, amb presentació de proposicions en sobre tancat,  de l’aprofitament cinegètic del Mont d’Utilitat
Pública núm. 6 denominat “Sa Bassa”, d’acord amb l’article 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears, s’exposa al públic per termini de 10 dies naturals, als efectes de reclamacions.

Simultàniament s’anuncia la licitació i s’obre el termini per presentar les proposicions. Si dins el termini esmentat es produeixen
reclamacions contra el plec, es suspendrà la licitació i també el termini de presentació de proposicions , en els casos en què sigui necessari
per resoldre la qüestió plantejada, i es reprendrà el que resti d’aquest termini a partir de l’endemà de la resolució de les reclamacions.

a) Objecte del contracte: Adjudicació de l’aprofitament cinegètic del Mont d’Utilitat Pública núm. 6 “Sa Bassa”, d’extensió 206,82
Ha, per a caça menor.
b) Durada:  Quinquenni 2017-2022.
c) Procediment i adjudicació: Subhasta pública, amb proposició en sobre tancat.
d) Tipus de licitació: El preu de sortida és de 6.654,00 euros, per al primer any (2017), revisable els següents en base a l’IPC
autonòmic. Les ofertes inferiors al preu indicat seran rebutjades.
e) Garantia definitiva: Es fixa en 1.641,00 € (5% del pressupost base de licitació).
f) Termini i lloc de presentació de proposicions: 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOIB.
Les ofertes es presentaran d’acord amb els requisits de la clàusula 4ª del Plec de condicions, a l’Ajuntament (Carrer Vicari Solivellas,
1, de Fornalutx, CP 07109, en horari de 9 a 14 h).
g) Plec de condicions i obtenció d’informació: Secretaria de l’Ajuntament.
h) Despeses a càrrec de l’adjudicatari: l’import dels anuncis i aquelles altres que s’ocasionin (impostos, taxes del govern balear
i/Consell Insular) derivades de l’aprofitament.

     

Fornalutx, 17 de juliol de 2017

El batle,
Antonio Aguiló Amengual
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