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a) Tramitació: urgent
b) Procediment: obert, diversos criteris de valoració.
c) Subhasta electrònica: no
d) Criteris d’Adjudicació: els definits al plec de clàusules
administratives particulars publicat en el BOPL de 17 desembre
de 2011 i que es poden trobar a l’apartat de contractació i a
l’enllaç del perfil del contractant de la pàgina web municipal
www.Rosselló.cat
4. Pressupost base de licitació
a) Import net 255.448,05 euros. IVA 18% 45.980,65
Import total 301.428,70 euros
5. Adjudicació
a) Data: 07-03-2012
b) Contractista: Voltes S.L.U.
c) Import o cànon d’adjudicació. 244.452,00. euros i 44.001,36.
euros d’IVA
Import total 288.453,36 euros
6. Termini de formalització del contracte
15 dies hàbils a partir del següent al de la recepció de la
notificació per l’adjudicatari.
Rosselló, 8 de març de 2012
L’alcalde – president, Josep Abad Fernández
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Adjudicació contracte de les obres: Projecte bàsic i executiu.
Reforma i adequació local per a Consultori Mèdic Local de
Rosselló.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de Rosselló de data.07 de
Març de 2012, es va adjudicar el contracte de l’obra Projecte
Basic i Executiu. Reforma i Adequació Local per a Consultori
Mèdic Local de Rosselló..) per a l’Ajuntament de Rosselló. per
procediment obert, el que es publica als efectes de l’article 138
de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector
públic.
1. Entitat adjudicadora
Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de Rosselló
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 2/2011
d) Adreça d’Internet del perfil de contractant. www.Rosselló.cat
2. Objecte del contracte
a) Tipus: Contracte d’obres
b) Descripció de l’objecte: “Projecte basic i executiu. Reforma i
adequació local per a Consultori Mèdic Local de Rosselló”
c) Divisió en lots/unitats: no
d) Lloc d’execució: Av. Guillem de Rosselló 1-3. 25124-Rosselló
Segre
e) Termini d’execució: tres (3) mesos
f) Admissió de pròrroga: no
i) CPV (Referència de nomenclatura): 45210000, 45310000 i
45330000
3. Tramitació i procediment

