






1 CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA)
Teléfono: 981 48 00 00 - Fax: 981 48 25 06

C.I.F.: P-1502200-G

Prazo de execución: 60 días naturais 

2. Dispoñer o gasto con cargo á partida correspondente do presuposto vixente de gastos.

3. Notificar a adxudicación aos candidatos que non resultaron adxudicatarios.

4. Notificar a GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L., adxudicatario do
contrato, o presente acordo e citalo para a sinatura do contrato que terá lugar o día 28 de
outubro de 2016 ás 12:00 horas no Concello de Cedeira.

5. Requirir ao adxudicatario o pagamento dos gastos de publicidade pola publicación do
anuncio de licitación na prensa.

6. Encargar a PROYFE, S.L., a dirección desta obra e coordinación de seguridade e
saúde, nomeando director da obra a D. Antonio J. Durán Maciñeira e coordinador de
seguridade e saúde a D. Óscar Bermúdez García; e notificar o presente acordo.

7. Publicar a adxudicación do contrato de obras "MODIFICADO DE
ACONDICIONAMENTO DA ÁREA RECREATIVA EN A MAGDALENA" no Perfil de
Contratante do Concello de Cedeira.

8. Formalizado o contrato deberase presentar polo contratista o Plan de Seguridade e Saúde
da Obra axustado ao Estudio de Seguridade e Saúde do Proxecto para a súa aprobación polo
Concello previo informe do Coordinador de Seguridade e Saúde e a súa posterior
comunicación á autoridade laboral. Efectuado este trámite procederase á acta de replanteo e
inicio da obra.

9. Comunicar os datos básicos do contrato ao Rexistro de Contratos do Sector Público, de
conformidade co disposto no artigo 333 do TRLCSP, de Contratos do Sector Público.

10. Dar traslado do presente acordo aos servizos municipais de Intervención e Contratación."

E para que conste, e coa salvidade prevista no artigo 206 do R.O.F., expídese a presente 
certificación de orde e co visto e prace do Sr. Alcalde en Cedeira, o 25 de outubro de 2016. 
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