
Concello de Vigo
      Contratación

ANUNCIO  PARA  A  CONTRATACION  POR   PROCEDEMENTO  NEGOCIADO  SEN 
PUBLICIDADE DA SUBMINISTRACIÓN DE RODAS PARA OS VEHÍCULOS DA FLOTA 
MUNICIPAL DO CONCELLO DE VIGO.

1. Entidade adxudicadora:
Organismo: Concello de Vigo; b) Dependencia que tramita o expediente: Parque Móbil c) 
Número de expediente: 7284-445

2. Obxecto do contrato.
Descripción do obxecto: subministro de rodas para vehículos e maquinaria municipal para o 
exercicio 2010.
Lugar de execución: Vigo.
Prazo de execución  ou data límite de entrega : O prazo máximo de entrega para calquera 
modelo de neumático será de 5 días hábiles dende a data de petición polo concello.

3. Tramitación e  procedemento.
Tramitación: ordinaria. 
Procedemento: Negociado sen publicidade. 

4. Presuposto base: 23.700 euros.
5. Garantía provisional:  Non.
6. Obtención de documentación e información.

Entidade: Oficina de Información Xeral do Concello de Vigo; b) Enderezo: Praza do Rei, nº 
2;  c)  Localidade  e  código  postal:  Vigo  –  36202;  d)  Teléfono:  986810298;  e)  Telefax: 
986226206
Data límite de obtención de documentos e información: Ata o día de finalización do prazo 
de presentación de proposicións.

7. Requisitos específicos do contratista.
Solvencia económica e financieira e solvencia técnica e profesional: a esixida no aparatado 
13 e 14 da FEC. 

8. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
Data límite de presentación: o prazo rematará o día 14-06-2010.  
Documentación a presentar: A esixida na cláusula 5 do prego de cláusulas administrativas 
particulares e  no apartado 15 da FEC.
Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Vigo, ata as 13,30 h. do último día de 
prazo.
Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: dous meses dende o día 
de apertura de ofertas económicas.

9. Apertura de ofertas.
Entidade, domicilio e localidade: vexase punto 6 do anuncio.
Data e hora: A data e hora de apertura de ofertas económicas se anunciará no perfil do 

contratante do Concello de Vigo.
10. Outras informacións.
11. Páxina web para obtención de información: www.vigo.org

Vigo,  2  de xuño de 2010
A concelleira delegada de Contratación,

JMV/gr

Raquel Díaz Vázquez
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