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ROSSELLÓ
ANUNCI
de correcció d’errades a l’Anunci de l’Ajuntament de Rosselló publicat al DOGC
núm. 5272, de 4.12.2008.
En el DOGC num 5272 de data 4 de Desembre de 2008, pag. 88992 i 88993,
apareix publicat l’Anunci d’aquest Ajuntament , sobre aprovació del Plec de Clàusules Administratives particulars i licitació del contracte d’obres, titulat “Projecte
Execució d’Escola Bressol a Rosselló”. i havent observat un error en el contingut
del mateix ,pel present es procedeix a rectiicar-lo en el sentit de:
On hi diu:
6.- Classiicació Empresarial
Classiicació: Grup: C, Subgrups: 2, 3, Categoria: d
Grup: J, Subgrup:5, Categoria:D.
Ha de dir:
6.- Classiicació Empresarial
Classiicació: Grup: C, Subgrups: 2, Categoria: d
Grup: C, Subgrups: 3, Categoria: d
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 dilluns
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 de
correcció d’errades al Butlletí Oicial de la Provincia.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.
Rosselló, 10 de desembre de 2008
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