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BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ajuntament de Simat de la Valldigna
Anunci de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna sobre
convocatòria de subhastes d’aprofitaments apícoles.
ANUNCI
De conformitat amb la Resolució d’Alcaldia de data 16 de gener de
2018, de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i vist el Plec de
Condicions aprovat, per mitjà del present anunci s’efectua la convocatòria de les dos subhastes amb un preu (d’eixida) a l’alça, per a
cadascun dels aprofitaments, de quatre-cents euros (400€) més setze
euros (16€) del 4% d’IVA anuals, per a l’adjudicació dels aprofitaments forestals apícoles a la muntanya d’utilitat pública núm. de
CUP V-3028 denominat EL MONTE, situat en el terme municipal
de Simat de la Valldigna, per a aprofitament apícola amb un núm. de
300 caixes i per a un període de 4 anys per cada aprofitament, els
quals són els següents:
- Aprofitament I: Molló de quatre termes. Polígon 1 parcel·la 114:
400€ per any, més el 4% de l’IVA, 16 euros, un total de 416,00 euros/
any a l’alça.
- Aprofitament II: Camp de tir. Polígon 1 parcel·la 114: 400€ per any,
més el 4% de l’IVA, 16 euros, un total de 416,00 euros/any a l’alça.
Les ofertes a l’alça, per a qualsevol dels dos aprofitaments que se
subhastaran, es presentaran en l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en la Plaça de la Constitució, núm. 1 – 46750 – València, en
horari d’atenció al públic, dies hàbils de 09:00 a 14:00 hores, dins
del termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la
publicació de l’anunci de les subhastes en el Butlletí Oficial de la
Província de València. El millor preu serà l’únic criteri d’adjudicació
i el termini de l’obertura de les ofertes està especificat en la clàusula novena del Plec de Condicions.
El Plec de Clàusules Administratives per a l’adjudicació de
l’aprofitament forestal d’apícoles aprovat amb data 16 de gener de
2018, estarà a la disposició dels interessats en l’Ajuntament de Simat
de la Valldigna, en la Plaça de la Constitució, núm. 1 – 46750 – València, en horari d’atenció al públic i en la seu electrònica d’aquest
Ajuntament http://www.simat.org/ fins la finalització del termini de
presentació d’ofertes.
Simat de la Valldigna, 18 de gener de 2018.—L’alcalde, Victor
Mansanet Boïgues.
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