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5. Garantías.

Definitiva: o 5% do valor de adxudicación, excluí-
do o imposto sobre o valor engadido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidade: Instituto Galego da Calidade Alimen-
taria (Ingacal).

b) Domicilio: Pazo de Quián s/n - Sergude.

c) Localidade e código postal: Boqueixón 15881.

d) Teléfono: 881 99 72 76 - 881 99 72 75.

e) Fax: 981 54 66 76.

f) Data límite de obtención de documentos e infor-
mación: ata a data límite de presentación das ofer-
tas, todos os días laborables, excepto sábados, desde
as 9.00 ás 14.00 horas.

Tamén se poderán obter os pregos relativos a esta
contratación a través da internet no enderezo:
http://mediorural.xunta.es/areas/investigacion_y_for-
macion/instituto_da_calidade_alimentaria/

7. Presentación das ofertas ou das solicitudes de
participación.

a) Data límite de presentación: o prazo de presen-
tación das ofertas empezará o día seguinte ao da
publicación deste anuncio no Diario Oficial de Gali-
cia e finalizará aos quince (15) días naturais, ás
14.00 horas a non ser que o último día fose sábado
ou inhábil, caso en que se prorrogaría o prazo ao pri-
meiro día hábil seguinte.

b) Documentación que hai que presentar: a indica-
da no prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: o único rexistro válido
será o Rexistro do Instituto Galego da Calidade Ali-
mentaria (Ingacal), sito no Pazo de Quián s/n, Sergu-
de 15881 Boqueixón, ou ben por correo dentro do
prazo de admisión sinalado, conforme o disposto no
artigo 80 do Real decreto 1098/2001, do 12 de outu-
bro, polo que se aproba o regulamento xeral da Lei
de contratos das administracións públicas. A pre-
sentación das proposicións en lugar distinto do sina-
lado será causa de rexeitamento ou exclusión.

d) Prazo no que o licitador estará obrigado a man-
ter a súa oferta: dous (2) meses contados desde a
data de apertura das proposicións.

8. Posibilidade de variantes.

Non se admiten variantes da oferta pero si mello-
ras técnicas de superior calidade ou prestacións.

9. Apertura das ofertas.

a) Entidade: sala de xuntas da Dirección Xeral de
Innovación e Industrias Agrarias e Forestais.

b) Domicilio: rúa Fontiñas 31-baixo.

c) Localidade: Santiago de Compostela 15703.

d) Data: a apertura do sobre B terá lugar, en acto
público, o quinto (5) día hábil seguinte ao da finali-
zación de presentación das ofertas, a non ser que
fose sábado, caso en que se prorrogaría o prazo ao
primeiro día hábil seguinte.

Hora: 13.00 horas.

A apertura dos sobres C terá lugar, en acto públi-
co, no lugar, data e hora que se comunicará median-
te a súa publicación no perfil do contratante e
mediante o envío dun fax a cada un dos licitadores.

10. Gastos de anuncios.

O importe do anuncio será por conta do adxudicatario.

Santiago de Compostela, 4 de novembro de 2009.

Alejandra Álvarez de Mon Rego
Directora do Instituto Galego da Calidade

Alimentaria

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA
E SOLO

Resolución do 2 de novembro de 2009 pola
que se fai pública a aprobación definitiva da
modificación puntual do proxecto sectorial
do Centro de Transportes e Terminal Intermo-
dal de Ourense, San Cibrao das Viñas.

En cumprimento do disposto no artigo 13 do
Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regu-
lan os plans e proxectos sectoriais de incidencia
supramunicipal, faise pública a parte dispositiva do
acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 29 de
outubro de 2009, polo que se aproba definitivamen-
te a modificación puntual do proxecto sectorial do
Centro de Transportes e Terminal Intermodal de
Ourense, San Cibrao das Viñas, que literalmente di:

1. Aprobar definitivamente a modificación puntual
do proxecto sectorial do Centro de Transportes e Ter-
minal Intermodal de Ourense, San Cibrao das Viñas,
para os efectos establecidos pola Lei 10/1995, do 23
de novembro, de ordenación do territorio de Galicia
e polo Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se
regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia
supramunicipal.

Contra o devandito acordo cabe interpoñer recurso
contencioso-administrativo ante a sala correspon-
dente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no
prazo de dous meses contados desde o día seguinte
ao da súa publicación, segundo dispoñen os artigos
10 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2009.

Antonio José Boné Pina
Director xeral do Instituto Galego

da Vivenda e Solo


