AJUNTAMENT DE LA GUINGUETA D’ÀNEU
Av. Vall d’Àneu, 8
25597 LA GUINGUETA D’ÀNEU
Tel: 973626067 – Fax: 973626711
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Decret núm. 16/2019
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 20 de desembre es va acordar
contractar a través , s’ha aprovat l’expedient de contractació de l’obra “Reposició
de murs i arranjament d’esplanada per a millor la circulació d’accés al nucli de
Berrós Jussà” a través d’un contracte menor i demanar oferta a empreses
capacitades per l’execució del contracte.
Atès que el pressupost d’execució de les obres és de 30.263,12 € i 6.355,26 €
corresponents a l’IVA. (36.618,38 € IVA inclòs).

Josep Antoni Cervos
Costansa
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Atès que s’han demanat ofertes a 5 empreses capacitades per l’execució del
contracte.
Atès que durant el termini de presentació de proposicions s’ha presentat dos
ofertes una de les quals no ha estat acceptada atès que excedeix el preu base de
la licitació.
Atès que l’empresa Construccions del Pirineu 2001, SL ha presentat la declaració
responsable i proposa executar l’obra per import de 30.200, € i 6.345 €
corresponents a l’IVA (36.545 €).
De conformitat amb les atribucions conferides pel Ple de l’Ajuntament en data 20
de desembre de 2018,
RESOLC
Adjudicar les obres “Reposició de murs i arranjament d’esplanada per a millor la
circulació d’accés al nucli de Berrós Jussà” a l’empresa Construccions del Pirineu
2001, per la quantitat 30.200, € i 6.345 € corresponents a l’IVA (36.545 €).
Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1531.619 del
pressupost.

D’aquesta resolució se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament en la propera
sessió que es faci.
La Guingueta, 20 de febrer de 2019.
Davant meu
La secretària,

Marta Casanova Diu
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Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i requerir-lo per tal que en el termini de
15 dies comparegui a signar el contracte administratiu.
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