
 

               

 

ANUNCIO DE CONVOCATORIA PARA O ALLEAMENTO MEDIANTE SUBASTA DE BENS MOBLES. 

Aprobado pola Alcaldía do concello de Santiso o expediente de alleamento de bens mobles, dispoñendose a 

apertura do procedemento de selección do adxudicatario con suxección ás cláusulas establecidas no  Prego 

de condicións aprobado con data 28 de outubro de 2019, e de conformidade co mesmo  realízase a seguinte 

convocatoria:  

 1.-Entidade Adxudicataria: Concello de Santiso .   

 2.-Obxecto do contrato. Alleamento de bens mobles. Descripción dos bens mobles:  

 • Camión Pegaso (modelo 1223), matrícula M-4917-MP  

 • Remolque BUJAN (modelo B2E-2717-28D)  

 3.- Forma de adxudicación: SUBASTA.  

 4.- Orzamento base de licitación:  

 • Camión Pegaso (modelo 1223), matrícula M-4917-MP…..//1.265,00//€ 

 • Remolque BUJAN (modelo B2E-2717-28D)………………//605,73//€. 

Prezos mellorables a alza, IVE incluido.  

 5.- Garantías:  

 Non se establecen. 

 6.-Obtención de documentación e información dos Pregos de condicións:  

 Nas oficiñas municipais sitas en “Agro do Chao, s/n.- 15808 Santiso (A Coruña)” páxina web: 

https://santiso.gal/ perfil do contratante.  

 7.- Requisitos específicos do contratista:  

 Non se esixe unha clasificación específica.  

 8.- Presentación de ofertas e solicitudes de participación.  

 As ofertas presentáranse no modelo que figura nos pregos e entregaranse nas dependencias municipais  no 

prazo de 15 días naturais a contar dende o seguinte ó da  publicación do anuncio na páxina web do concello.  

 9.- Apertura das ofertas.  

 Calificados previamente os documentos presentados en tempo e forma no sobre de referencia, a Mesa 

procederá en acto público a apertura das proposicións económicas  que sexan admitidas a licitación. Dito 

acto celebrarase o terceiro día hábil seguinte a aquel en que remate o prazo de presentación de ofertas.   

 10.- A Mesa de Contratación elevará proposta de adxudicación dos bens mobles ao órgano de contratación 

competente, que resolverá o que proceda, notificándose aos licitadores nos términos do Prego de condicións 

aprobado.      

 11.- Gastos de anuncios.  

 Os gastos de publicidade esixidos para a celebración deste contrato serán de conta do adxudicatario. 



 

 

 

 

 

DECLARACION RESPONSABLE  

 

                                                             __________________ ,con   domicilio   a   efectos   de   

notificacións en                      ____________________________________________________, núm.         , con  

NIF núm.           ______________________           , en representación da entidade con NIF 

núm.                   ____________    , a efectos da súa participación no proceso para alleamento de 

bens mobles patrimoniais ante o Concello de Santiso  (A Coruña ). 

 

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE: 

 

PRIMEIRO. 

Que se dispón a participar no proceso para alleamento de bens mobles patrimoniais ante o Concello 

de Santiso  (A Coruña ). 

 

SEGUNDO:   
Que non está incurso nunha prohibición para contratar das recollidas no artigo 71 da Lei 9/2017, 

de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público . 

 

Que se somete á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para todas as 

incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu 

caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que puidese corresponder ao licitador [só en caso de 

empresas estranxeiras]. 

 

TERCEIRO. 

Que se compromete a acreditar a posesión e validez dos documentos a que se fai referencia no 

apartado segundo desta declaración, no caso de que sexa proposto como adxudicatario do contrato 

ou en calquera momento en que sexa requirido para iso. 

E para que conste, asino a presente declaración. 

 

 

En _______________________a______de______de 2020. 

 

 

 

 

 

Firma do candidato, Asdo.:   .». 

 
 



 

 

 

 

 

SOBRE “B” – OFERTA ECONÓMICA 

O abaixo asinante D. ..........................................................., maior de idade, con D.N.I. 

nº................................. e domicilio a efectos de notificacións en 

..................................................................., en nome propio/ou en representación 

de ............................................. con C.I.F da Empresa ...................................... , tendo 

coñecemento da convocatoria da poxa anunciada no Boletín Oficial da Provincia de data 

...................................., solicita tomar parte nesta licitación para o alleamento dos bens 

mobles obxecto desta poxa e comprométese a adquirir os mesmos ao prezo de (IVE 

incluido): 

 Camión Pegaso (modelo 1223), matrícula M-4917-MP:.….……….€ 

 

 Remolque BUJAN (modelo B2E-2717-28D): ……………€ 

 

 

Lugar, data e firma (lexible) 

 

 

 


