ANUNCI
DE L’AJUNTAMENT DE
CONTRACTE D’OBRES

PERAMOLA

SOBRE

ADJUDICACIÓ

DEFINITIVA

D’UN

Per resolució de l’Alcaldia núm. 35/2009, de data 10 de juliol de 2009, de conformitat amb el que
estableix l’article 135.4 i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, i l’acord del Ple de data 9 de maig de 2009, pel que fa a la delegació
de competències, es va elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte per a l’execució de
l’obra consistent en “URBANITZACIÓ DEL CARRER DE SANT MIQUEL”, 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.
a) Organisme: Ajuntament de Peramola
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Obres
b) Descripció de l’objecte: URBANITZACIÓ DEL CARRER DE SANT MIQUEL
3. Tramitació, procediment.
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Negociat sense publicitat
4. Preu del contracte.
Pressupost de licitació: el pressupost total del present contracte ascendeix a la quantia de
150.081,47 € (IVA inclòs), amb el següent desglossament: Pressupost net: 129.380,58 €; i Impost
sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus 16%: 20.700,89 €.
5. Adjudicació provisional:
a) Òrgan d’adjudicació: Ple de l’Ajuntament de Peramola
b) Data: 25/05/2009
c) Contractista: RIBALTA I FILLS, S.A.
d) Nacionalitat: Espanyola
e) Import d’adjudicació: Preu sense IVA 111.637,93 € (el preu amb IVA inclòs 129.500,00€) d’acord
amb els plecs de clàusules econòmico administratives particulars, el projecte d’obra de referència i
la plica presentada per l’adjudicatari.
f) Publicada al BOP de Lleida núm. 83 de data 11 de juny de 2009, al perfil del contractant de
l’Ajuntament de Peramola i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
6. Adjudicació definitiva:
a) Òrgan d’adjudicació: Alcaldia de l’Ajuntament de Peramola
b) Data: 10/07/2009
c) Contractista: RIBALTA I FILLS, S.A.
d) Nacionalitat: Espanyola
e) Import d’adjudicació: Preu sense IVA 111.637,93 € (el preu amb IVA inclòs 129.500,00€) d’acord
amb els plecs de clàusules econòmico administratives particulars, el projecte d’obra de referència i
la plica presentada per l’adjudicatari.
Peramola, 22 de juliol de 2009
L’alcalde
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