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ROSSELLÓ

ANUNCI

de l’Ajuntament de Rosselló, sobre aprovació d’un plec de clàusules.

Anunci d’aprovació d’un plec de clàusules administratives particulars i licitació 
d’un contracte d’execució d’obra pública.

El Ple de l’ajuntament , en sessió de data 10 de novembre de 2008, de conformitat 
amb les disposicions establertes la Llei 30/2007, de 31 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic, va autoritzar la convocatòria de la licitació pública per a l’adjudi-
cació del contracte d’obres: PROJECTE D’EXECUCIÓ D’ESCOLA BRESSOL 
A ROSSELLO, aprovant-se,simultàniament els Plec de clàusules administratives 
particulars que han de regir la licitació.

1.- Entitat adjudicatària:
a) Organisme: Ajuntament de Rossello.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de contractació.

2.- Objecte del contracte:
a) Execució de l’obra: : PROJECTE D’EXECUCIÓ D’ESCOLA BRESSOL A 

ROSSELLO
b) Municipi d’execució: Rossello (El Segria).
c) Termini d’execució: 10 mesos.

3.- Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

4.- Pressupost base de la licitació:
En lletra: EUROS Set-cents vint mil cent dinou amb noranta cinc centims d’eu-

ro.
En número: 720.119,95 euros.
Aquest preu no inclou l’Impost sobre el valor afegit (IVA).

5.- Garanties.
a) Provisional: 3% del Pressupost de contracta, exclòs l’IVA.
b) Deinitiva: 5% del Pressupost d’adjudicació del contracte, exclòs l’IVA.

6.- Classiicació empresarial.
Grup C, Subgrup 2, Categoria d
Grup C, Subgrup 3, Categoria d
Grup J, Subgrup 5, Categoria d

7.- Informació:
a) Entitat: Ajuntament de Rossello.
b) Domicili: Avd Catalunya 2 -25124 Rossello.Telèfon: 973/ 73 00 01. FAX: 973/ 

73.00.33

8.- Obtenció de documentació:
a) Entitat: Ajuntament de Rossello
b) Pàgina Web municipal: http://rossello.net, “Peril del Contractant”.
c) Els documents als qual podran tenir accés els licitadors interessats, mitjançant 

format PDF, seran els següents:
1. El Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir la licitació 

i models associats.
2. El Projecte de les obres: PROJECTE D’EXECUCIÓ D’ESCOLA BRESSOL 

A ROSSELLO
3. L’anunci de convocatòria de la licitació.
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9. - Requisits especíics del contractista:
Els establerts en el Plec de clàusules administratives particulars.

10.- Criteris per a l’adjudicació del contracte.
a) Oferta econòmica.
b) Millores de les ofertes respecte les condicions del concurs.
c) Execució de les obres en un termini inferior al previst.
d) Proposta d’organització de l’obra.
e) Experiencia Obres similars.

11.- Presentació de proposicions.
Els licitadors han de presentar les proposicions al Departament de Contractació 

(Serveis Tècnics) de l’Ajuntament de Rossello, de les 9:00 a les 13:00 hores, de di-
lluns a divendres. La data límit de la presentació és de vint-i-sis (26) dies naturals 
(es computen diumenges i festius) posteriors al de la última publicació de l’anunci 
en el Butlletí Oicial de la Província de Lleida o Diari Oicial de la Generalitat. Si 
l’esmentat dia inal fos dissabte o festiu en el municipi, el termini inalitzarà el 
primer dia hàbil posterior. La recepció de documentació es clourà a les 13:00 hores 
del darrer dia hàbil. Conforme allò previst a l’article 80.4 del Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, si la documentació es 
tramet per correu, per a declarar l’admissió de les ofertes es tindrà en consideració 
la concurrència dels requisits següents:

1.- La justiicació de la data d’imposició a l’oicina de correus de la tramesa de 
la documentació preceptiva i l’anunci a l’òrgan de contractació de la remissió de 
l’oferta haurà de rebre’s per aquest dins el termini assenyalat en l’anunci.

2.- El termini màxim per a rebre la documentació es clourà a les 13’00 hores del 
10è dia natural posterior. Transcorregut aquest termini sense haver-la rebut, no 
s’admetrà sota cap concepte.

12.- Qualiicació de la documentació, obertura i examen de les proposicions.
12.1.- L’acte de qualiicació de la documentació no tindrà lloc en acte públic. En 

el supòsit que es presentessin ofertes per correu, l’acte de qualiicació de la docu-
mentació es posposarà, com a mínim, ins l’onzè dia hàbil següent al que inalitzi 
el termini de presentació de propostes.

12.2.- L’acte d’obertura de les proposicions haurà d’efectuar-se en el termini màxim 
d’un mes des de la data de inalització de la presentació d’ofertes i s’ajustarà, en el 
seu desenvolupament, a allò que es determina en els articles 83 i 84 del Reglament 
General de la Llei de Contractes.

13.- Despeses dels anuncis:
Les despeses de publicació dels anuncis en els Diaris i/o Butlletins oicials, seran 

a càrrec del contractista adjudicatari de les obres en els termes previstos a l’article 
75 del Reglament General i sense que les mateixes puguin superar la quantitat de 
800,00 euros.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement dels interessats i als efectes 
legals oportuns, d’acord amb allò establert a l’article 277.1 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Rosselló, 20 de novembre de 2008

JAUME FERNANDEZ I GONZALEZ

Alcalde

PG-229047 (08.331.179)
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