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Rf.A/S/C45-15

ANUNCIO 

Asto.: Rectificación e subsanación de erros materiais ou de feito advertidos no PROXECTO
DA OBRA  do expediente de contratación “REXENERACION DO ENTORNO DA IGREXA DE
ERMELO” (PPOS 2015) (REF. S/C/45-15)

A Xunta de goberno local (XGL) do concello de Bueu, na sesión ordinaria celebrada o pasado luns 04
de abril de 2016, acordou o seguinte:

1º.- Modificar os erros advertidos na memoria do proxecto subscrito polo arquitecto técnico municipal
en maio de 2015 denominado “FASE I DO PROXECTO DE REXENERACION DO ENTORNO DA IGREXA DE
ERMELO” do expediente de contratación administrativa da obra de ”REXENERACION DO ENTORNO DA
IGREXA DE ERMELO”, con cargo ao Plan Provincial de obras e servizos 2015 (PPOS 15) do seguinte
xeito (sinalase en negrita a modificación ordeada):

a) No apartado G "CÓDIGOS CNAE E CPV" da memoria do proxecto subscrito polo arquitecto
técnico municipal en maio de 2015 denominado “FASE I DO PROXECTO DE REXENERACION DO
ENTORNO  DA  IGREXA  DE  ERMELO”  (anverso  da  folla  162  do  expediente  administrativo
referencia S/C/45-15)

Onde dí

Códigos CNAE: Sección F: Construción
42 Enxeñaría civil
421 Construción de estradas e vías férreas, pontes e túneles
4211 Construción de estradas e autoestradas
43 Actividades de construción especializada
431 Demolición e preparación de terreos
4311 Demolición
4312 Preparación de terreos

Códigos CPV:
45111100-9 Traballos de demolición
45111213-4 Traballos de limpeza do terreo
45111214-1 Traballos de evacuación de escombros de demolición
45432112-2 Colocación de empedrado
45112710-5 Traballos de paisaxismo en zonas verdes
79996100-3 Xestión de residuos

Debe decir

Códigos CNAE: Sección F: Construción
43 Actividades de construción especializada
431 Demolición e preparación de terreos
4311 Demolición
4312 Preparación de terreos
(Quedan eliminados os códigos correspondentes ao grupo 42 "Enxeñería 
civil"

Códigos CPV:
45111100-9 Traballos de demolición
45111213-4 Traballos de limpeza do terreo
45111214-1 Traballos de evacuación de escombros de demolición
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45432112-2 Colocación de empedrado
(Quedan eliminados os códigos correspondentes ao grupo 45112710-5 
Traballos de paisaxismo en zonas verdes e79996100-3 Xestión de residuos"

b)  No  apartado H "CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS" da memoria  do  proxecto subscrito  polo
arquitecto  técnico  municipal  en  maio  de  2015  denominado  “FASE  I  DO  PROXECTO  DE
REXENERACION DO ENTORNO DA IGREXA DE ERMELO” (reverso da folla 162 do expediente
administrativo referencia S/C/45-15)

Onde dí

Grupo G Viais e pistas
Subgrupo 4 Con firmes de mesturas bituminosas
Subgrupo 6 Obras viais sen cualificación específica
Grupo I Instalacións eléctricas
Subgrupo 6 Distribución en baixa tensión
Subgrupo 7 Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas
Grupo K Especiais
Subgrupo 6 Xardinaría e plantacións

Debe decir

Grupo G Viais e pistas
Subgrupo 6 Obras viais sen cualificación específica
Categoría 1 (equivalente á categoría B antes da entrada en vigor do Real 
decreto lexislativo 733/2015)

Dita  rectificación  se  resolve  previa  comprobación,  polo  arquitecto  técnico  municipal  (redactor  do
proxecto que se rectifica) mediante informe de 04.04.2016, da  concorrencia das circunstancias que
habilitan á rectificación de erros en base a que o erro se aprecia tendo en conta exclusivamente os
datos do expediente administrativo de referencia e sen producirse unha alteración fundamental do
sentido  do  acto  de  aprobación  do  proxecto  de  referencia  (acordo  da  XGL  adoptado  na  sesión
extraordinaria celebrada o 16.03.2016).

Ordease a publicación simultánea ao do presente anuncio no perfil de contratante do  informe de
04.04.2016 do arquitecto técnico municipal xunto coa folla do proxecto afectada pola rectificación que
contén a subsanación dos erros advertidos. 

Toda vez que os erros observados poderían afectar á libre concorrencia dos licitadores acordase a
apertura dun NOVO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS, previa publicación dun novo
anuncio  de  licitación  no  BOP de  Pontevedra,  no  perfil  de  contratante  da  web do concello  e  no
taboleiro de anuncios (medios nos que se anunciou inicialmente a licitación) ao que poderá acollerse
todo licitador que non teña presentada proposición dentro do vencemento do prazo que resulta do
anuncio publicado inicialmente (BOP núm. 64 DE 05.04.2016) . 

Logo do anterior, o novo prazo de presentación de proposicións computará a partir da data seguinte
ao da publicación dun novo anuncio de licitación no BOP onde se recollan as rectificacións que
resultan do acordo da XGL de 04.04.2016 que se transcribe neste anuncio. Dentro do novo prazo de
presentación de proposicións os licitadores que xa houberan presentado a súa proposición dentro do
prazo anteriormenete concedido poderán optar entre retirar a súa oferta ou mantela mediante a
presentación da correspondente solicitude no rexistro xeral do concello

Bueu, a 07 de abril de 2016
O alcalde
Félix Juncal Novas


