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ROSSELLÓ
ANUNCI
de l’Ajuntament de Rosselló, sobre licitació per a la contractació d’una obra.
De conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de Rosselló de 9 de novembre
de 2011 i el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat i publicat al BOPL
num 178 de 17-12-2011 i DOGC num 6027 de data 19/12/2011 , s’anuncia convocatòria
per procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa, tramitació
urgent, amb diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte d’obres
relatiu al Projecte BASIC I EXECUTIU CONSULTORI LOCAL DE ROSSELLO,
REFORMA I ADEQUACIÓ , conforme a les següents dades:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de Rossello
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció documentació i informació:
1) Dependència: Secretaria
2) Domicili: Avd Catalunya 2
3) Localitat i codi postal. Rosselló-25124
4) Telèfon: 973730001
5) Telefax: 973730033
6) Correu electrònic: secretari@rossello.cat
7) Adreça Perfil de Contratante: Enllaç pàgina “www.rossello.cat”
8) Data límit obtenció documentació: Darrer dia termini presentació ofertes
d) Número d’expedient: 2/2011
2. Objecte del contracte
a) Tipus: Contracte d’obres
b) Descripció de l’objecte: “Reforma i adequació consultori local”
c) Divisió en lots/unitats: No
d) Lloc d’execució: Avd Guillem de Rossello,3-5. 25124-Rossello
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
a) Tramitació: Urgent
b) Procediment: Obert
c) Subhasta electrònica: No
d) Criteris d’Adjudicació: Els definitis 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 i IVA 18% 45.980,65 Euros
Import total 301.428,70 euros
5. Garanties exigides
Provisional: No es demana
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació
6. Requeriments específics del contractista:
a) Classificació: No es demana.
b) Solvència tècnica i professional: Consultar el Plec de Clàusules Administratives Particulars publicat en el BOPL 17 de 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.rossello.cat).
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c) Altres requeriments específics: No
d) Contractes reservats: No
7. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació. Durant el termini de tretze dies naturals des de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí oficial de la província de
Lleida.
b) Modalitat de presentació: En paper
c) Lloc de presentació:
1. Dependència. Registre d’entrada de dilluns a divendres:10:00/13:0 h.
2. Domicili. Avd Catalunya 2
3. Localitat i codi Postal. 25124-Rossello
4. Adreça electrònica: secretari@rossello.cat
d) Admissió de variants: No
e) Termini durant el qual el licitador
està obligat a mantenir la seva oferta: Tres (3) mesos.
8. Obertura d’ofertes:
a) Adreça: Avd Catalunya 2
b) Localitat i Codi Postal. 25124.- Rossello
c) Data i hora. El tercer dia hàbil posterior al de la finalització de presentació
d’ofertes a les 20:00 hores amb possibilitat de que es determini una altre dia i hora
el que es comunicaria prèviament a tots els licitadors
9. Despeses de publicitat: 400,00 €
Rossello, 29 de desembre de 2011
JOSEP ABAD FERNANDEZ
Alcalde
PG-305419 (11.364.003)
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