
 
 
 

ALIENACIÓ DE LA PARCEL·LA Z1 EN PARC EMPRESARIAL SAGUNT I 

 

El Consell d'Administració de València Plataforma Intermodal i Logística, S.A. (VPI), en la 

seua sessió de 27 de març de 2018 va acordar aprovar la convocatòria de concurs públic per a 

l'alienació de l'immoble que s'indica a continuació: 

1. Objecte del concurs: alienació de parcel·la situada en Parc Empresarial Sagunt – I (terme 

municipal de Sagunt).  

- Referència cadastral 6019601YJ3961N0001IQ  

- Superfície: 279.380 metres quadrats.  

- Característiques: les que figuren en el Plec. 

 

2. Procés de Licitació: 

- Procediment: Altres 

- Tipus de contracte: Privat  

- Presentació de l'oferta: Manual 

- Detall de la Licitació: 

 

Preu mínim (IVA exclòs): trenta-un milions trenta-nou mil cent dihuit euros 

(31.039.118 euros). 

 

Documentació: El plec de condicions pel qual es regeix l'alienació pot obtenir-se en 

la pàgina web de l'Entitat Contractant www.valenciazal.com 

 

Idioma: castellà i/o valencià 

 

Lloc de presentació d'ofertes: 

València Plataforma Intermodal i Logística, S. A.  

Edifici de l'Autoritat Portuària de València  

Avinguda Moll del Túria S/N  

46024 València 

 

Termini de presentació de les ofertes: 45 dies hàbils a explicar des de l'endemà a la 

publicació en el Perfil del Contractant de VPI i en la Plataforma de Contractació de 

l'Estat. 

Quan les proposicions s'envien per correu, el licitador haurà de justificar la data 

d'imposició de l'enviament en l'oficina de correus i anunciar a VPI S.A. la remissió 

de l'oferta mitjançant correu electrònic (vpi@valenciazal.com). 

 

No obstant açò, transcorreguts deu dies des de la indicada data sense haver-se rebut 

la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas, excepte causa justificada. 

 

Les dates d'obertura de cadascun dels sobres: es publicaran en la web de València 

Plataforma Intermodal i Logística, S.A. www.valenciazal.com amb una antelació 

mínima de deu dies naturals. 
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Garantia exigida: Per a poder optar a l'adjudicació de la parcel·la, serà necessària la 

constitució d'una garantia equivalent al 5% del preu fixat en la Clàusula Segona del 

Plec. La garantia haurà de constituir-se mitjançant aval bancari, per temps indefinit 

i a primer requeriment, segons el model adjunt en l'Annex III d'aquest Plec. 

 

 

 

3. Entitat Adjudicadora: 

- Consell d'Administració de València Plataforma Intermodal i Logística, S. a.  

- Tipus d'Administració: Altres Entitats del Sector Públic.  

- Tipus d'Entitat Adjudicadora: Òrgan de Contractació  

- Perfil del Contractant VPI:  

http://www.valenciazal.com/index.asp 

- Plataforma de Contratación del Estado: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=

4otY%2FJD8eBkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 

- Adreça Postal:  

Avinguda Moll del Túria S/N (Edifici de l'Autoritat Portuària de València) 

46024 València 

- Telèfon: 96 393 96 30 

- Correu Electrònic: vpi@valenciazal.com 

- Pàgina web www.valenciazal.com 

 

 

 

 

València, divendres 22 de juny de 2018 
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