
CONTRATACION POR  PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN  PUBLICIDADE  PARA AS 
OBRAS  DE  REHABILITACIÓN  DE  EDIFICIOS  NA  URBANIZACIÓN  INTERIOR  DA 
COUZADA HORTAS, SAN SEBASTIAN E SUBIDA AO CASTELO, EN VIGO.

D E C R E T O

Lucía Molares Pérez, Presidenta  do Consorcio Casco Vello de Vigo,

 Vista a proposta do xerente do Consorcio Casco Vello de Vigo, na que queda acreditado 
que no prazo de 10 dias hábiles  contados dende o seguinte o da notificación  efectuada 
para  a   aportación  da  documentación  previa,  pola  empresa  seleccionada 
CONSTRUCCIONES  ALDASA S.L.U., aportuou a documentación esixida polo Prego de 
cláusulas  administrativas  particulares,  e  visto  o  acordo  do  Comité  executivo  de  data 
01/12/11, polo que se delega na presidencia do CCVV a formalización da adxudicación das 
obras  de  URBANIZACIÓN  INTERIOR  DA COUZADA HORTAS,  SAN  SEBASTIAN  E 
SUBIDA AO CASTELO, EN VIGO, esta Presidencia

A C O R D A:

Adxudicar  á  empresa   CONSTRUCCIONES   ALDASA S.L.U.,  con  CIF:B15760150  e 
enderezo no Alcalde Electo Carballo, 46-bajo izda. 15174 A Coruña,  a execución das obras 
de  URBANIZACIÓN INTERIOR DA COUZADA HORTAS, SAN SEBASTIAN E SUBIDA 
AO CASTELO, EN VIGO,  nas condicións ofertadas pola empresa o proxecto e o prego de 
cláusulas  e  que quedaron de manifesto  na propia  oferta  e  no  acordo de selección  da 
empresa  mais vantaxosa polo órgano de contratación,  Comité Executivo do Consorcio 
Casco Vello de Vigo. Sendo as condicións mais relevantes da adxudicación as seguintes:
PREZO:  197.995,05€. No  Prego establecíase ademais un prazo de execución para a 
primeira  fase (  anualidade 2011)  de  dous meses a contar  dende a firma da acta  de 
reformulo e para a segunda fase (  anualidade 2012)   de 3 meses a contar  dende a 
notificación ao adxudicatario do comezo da mesma e unha garantía definitiva dun 5% do 
prezo de adxudficación,  con  dous anos de prazo de garantía.
Para que así conste,  e  para a súa unión ao expediente, asino o presente en Vigo a 22 de 
decembro de 2011.

A Presidenta do Consorcio Casco Vello de Vigo

Lucía Molares Pérez


