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ROSSELLÓ

ANUNCI

de l’Ajuntament de Rosselló, sobre licitació d’un contracte d’obres.

Es fa públic per a general coneixement que el Ple de l’Ajuntament de Rosselló, en 
sessió extraordinària de data 16 de febrer de 2009, de conformitat amb les disposi-
cions 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’adjudicació del contracte 
d’obres: PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA DE 
ROSSELLO, amb càrrec als Fons estatal d’inversió local aprovat per Reial Decret 
Llei 9/2008 de 28 de novembre , aprovant-ne simultàniament els Plec de clàusules 
administratives particulars que han de regir la licitació.

1.- Entitat adjudicatària:
a) Organisme: Ajuntament de Rosselló.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.

2.- Objecte del contracte:
a) Execució de l’obra: PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE 

L’ESGLÉSIA.
b) Municipi d’execució: Rosselló( Segrià )
c) Termini d’execució: 4 mesos.

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

4.- Pressupost base de la licitació:
En lletra: EUROS DOS CENTS SETANTA SIS MIL TRES-CENTS VINT 

I DOS AMB VUITANTA NOU CÈNTIMS D’EURO.
En número: 276.322,89 €,
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.
No s’exigeix

7. Criteris de Valoració de les Ofertes
Els criteris de valoració de les ofertes s’especiiquen a la clàusula 14ª dels plecs 

aprovats i les puntuacions resumides són les següents:
1.- Oferta econòmica: 0 a 5 punts
2.- Oferta tècnica: 0 a 95 punts
Els criteris per a la valoració tècnica de les ofertes seran els següents :
2.1.- Millores: ins a 50 punts
2.2.- Personal a ocupar en l’execució del contracte, degudament justiicat: ins 

a 40 punts
2.3.- Memòria descriptiva del procés constructiu: ins a 5 punts

8.- Presentació de propostes
a) Data límit per a presentar-les: Tretze dies (13) dies naturals a comptar del 

següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP.
b) Documentació a presentar: la indicada al Plec de Clàusules Administrati-

ves.

9.- Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Rosselló.
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b) Domicili: Avd Catalunya 22 –25124 Rosselló
Telèfon: 973/ 730001 FAX: 973/ 730013
c) Pàgina Web municipal: http://rossello.net, “Peril del Contractant”.

10.- Qualiicació de la documentació, obertura i examen de les proposicions.
10.1.- 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.

10.2.- L’acte d’obertura de les proposicions haurà d’efectuar-se en el termini 
màxim de quinze dies 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.

11. Despeses d’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..

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, 24 de febrer de 2009

JAUME FERNANDEZ I GONZALEZ

Alcalde

PG-236390 (09.056.117)
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