ANUNCI

El Ple en sessió de 24 d’octubre de 2009 va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars per a la contractació per procediment obert i tramitació,
mitjançant concurs de l’obra “Millora d’abastament d’aigua potable” (2ª FASE)
Se sotmet a informació pública, durant el termini de 20 dies, al BOP i DOGC per tal
que es puguin presentar reclamacions, les quals seran resoltes pel mateix òrgan de
contractació.
Simultàniament s’anuncia concurs públic
1. Òrgan de contractació: Ajuntament de Roquetes, Av. Diputació s/n, telèfon 977
501511
2. Número d’obra: 12/2009
3. Modalitat d’adjudicació: Concurs per procediment obert i tramitació ordinària
4. Contingut del contracte objecte de la licitació: Urbanització carrers de la Raval
Nova.
5. Pressupost: 338.866,54 euros + IVA (54.218,64€)
6. Classificació del contractista: Grup G, subgrup 6, categoria D
Grup I, subgrup 1, categoria D
7. Termini d’execució dels treballs . 8 mesos
8. Lloc i termini de presentació de ofertes: secretària de l’Ajuntament de
Roquetes, Av. Diputació s/n de les 10 a les 14 hores i qualsevol altra manera que
determini la Llei 30/1992.El termini de presentació és de 26 dies naturals comptats
a partir de l’endemà de l’última publicació de l’anunci al BOP o al DOGC.
9. Documentació a presentar: La que es detalla a la clàusula 1 h del plec de
clàusules administratives particulars. El licitador estarà obligat a mantenir la seva
oferta durant el termini de l’execució de l’obra. www.roquetes.cat
10. Garanties provisional i definitiva: Els licitadors acreditaran la constitució de la
garantia provisional que es fixa en un 1% del tipus de licitació (3.389 euros).
L’adjudicatari està obligat a constituir una garantia definitiva per l’import del 5% del
pressupost d’adjudicació.
11. Obertura de les ofertes: L’acte d’obertura de les proposicions econòmiques serà
públic i tindrà lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament a les 14 hores del 4r. dia hàbil
següent al de la finalització del termini de proposicions o, si aquest fos festiu, el
primer dia hàbil següent.
12. Despeses dels anuncis: Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec
del contractista adjudicatari.
Roquetes, 30 de novembre de 2009
L’alcalde

Francesc A. Gas Ferré

