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AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ

ANUNCI 3918

Es fa públic per a general coneixement que el Ple de
l’Ajuntament de Rosselló, en sessió ordinària de data 18 de març
de 2010, 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’adjudicació del contracte d’obres: projecte de millora de la
mobilitat sostenible urbana i millora de la seguretat vial del carrer
Vall d’Aran (passeig Lluís Companys ) en el nucli urbà de
Rosselló, amb càrrec als Fons Estatal per a l’Ocupació i
Sostenibilitat Local aprovat per Reial Decret Llei 13/2009, de 28
d’octubre, aprovant-ne simultàniament els Plec de clàusules
administratives particulars que han de regir la licitació.

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

2. Objecte del contracte
a) Execució de l’obra: projecte de millora de la mobilitat
sostenible urbana i millora de la seguretat vial del carrer Vall
d’Aran (passeig Lluís Companys ) en el nucli urbà de Rosselló
b) Municipi d’execució: Rosselló (el Segrià)
c) Termini d’execució: tres mesos
L’execució de el tram que afecta a la sèquia del cap del canal de
Pinyana no es podrà començar abans del dia 1 d’octubre de 2010.

3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert

4. Pressupost base de la licitació
En lletra: dos cents vint-i-un mil cent setanta-cinc amb
cinquanta-tres cèntims d’euro.
En número: 221.175,53 euros.
Aquest preu no inclou l’impost sobre el valor afegit (IVA).

5. Garanties
a) Provisional: no s’exigeix
b) Definitiva: 5% del pressupost d’adjudicació del contracte,
exclòs l’IVA

6. Classificació empresarial
No s’exigeix.

7. 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
administratives

8. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Rosselló
b) Domicili: avinguda Catalunya, 2 25124 Rosselló. Telèfon 973
730 001, fax 973 730 033
c) Pàgina Web municipal: www./rossello.net “Perfil del
contractant”

Rosselló, 23 de març de 2010
L’alcalde, Jaume Fernández i González
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