ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE
TORTOSA
ANUNCI

2.- Objecte del contracte
a. Tipus: alienació de bé immoble.
b. Descripció de l'objecte: alienació immoble situat a Roquetes, c/. Dr. Trueta núm. 8.
3.- Tramitació i procediment d'adjudicació
a. Tramitació: ordinària.
b. Procediment: subhasta.
4.- Pressupost base de licitació: 34.352,83 euros.
5.- Garantia: 1.717,64 euros (5% del pressupost base de licitació).
6.- Presentació d'ofertes
a. Data límit de presentació: durant els trenta dies naturals, de nou a catorze hores, posteriors a
la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Si l'últim dia
d'aquest període recaigués en dissabte o festiu, el termini finirà el primer dia hàbil següent.
b. Documentació a presentar: La indicada al plec de condicions que regeix l'alienació.
c. Lloc de presentació: Secretaria de l'Hospital i Llars de la Santa Creu, passeig Mossèn Valls,
núm. 1, 43590 Jesús-Tortosa.
d. Període durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva proposició: tres mesos.
7.- Obertura d'ofertes
a. Organisme, domicili, localitat:
1) Organisme: Ajuntament de Tortosa.
2) Domicili: plaça d'Espanya, 1
3) Localitat i codi postal: Tortosa – 43500
4) Telèfon: 977585816
5) Telefax: 977585799
b. Data i hora:
- Acte intern d'obertura i qualificació de la documentació general (sobre A): tindrà lloc el cinquè
dia hàbil posterior a la data de venciment del termini per a la presentació de proposicions
(excepte que fos dissabte, en que es desplaçaria al primer dia hàbil següent) a les 12:00 hores.
- Acte públic de declaració de licitadors admesos i obertura del sobre corresponent a l'oferta
econòmica (sobre B) formulant-se, en el seu cas, proposta d'adjudicació: tindrà lloc el mateix
dia de l'obertura del sobre A (si no hi hagués lloc a esmenes i en conseqüència poguessin
determinar-se els licitadors admesos), a les 13:00 hores, o bé el quart dia hàbil posterior,
excepte que fos dissabte, en que es desplaçaria al primer dia hàbil següent (si hi hagués lloc a
aquestes), a les 12:00 hores.
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1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa
b) Dependència: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Secretaria de l'Hospital i Llars de la Santa Creu.
2) Domicili: passeig Mossèn Valls, 1
3) Localitat i codi postal: Jesús - Tortosa, 43590
4) Telèfon: 977500533
5) Telefax: 977500085
6) Correu electrònic: sec.tortosa@tortosa.cat
7) Adreça d'internet del perfil del contractant: http://www.tortosa.cat
8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: la de finalització del termini per a la
presentació de proposicions.
d) Número d'expedient: 1/2020

| https://dipta.cat/ebop/

Mitjançant resolució de la Presidència de l’Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de
la Santa Creu de Tortosa, adoptada en data 15 de gener de 2020, s'ha aprovat l’expedient de
contractació per a l’alienació, mitjançant subhasta a l’alça, que inclou el plec de condicions
corresponent, de l’immoble situat a Roquetes, c/ Dr. Trueta núm. 8, i l’obertura del procediment
d’adjudicació que seguidament s’anuncia:

8.- Despeses
Són a càrrec de l'adjudicatari els tributs que s'originin per la compravenda, les despeses de
notaria i registre de la propietat, així com qualsevol altra despesa que es pogués esdevenir per
la compravenda.
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El secretari acctal.

