INFORME DE LA UNITAT TÈCNICA DE VALORACIÓ DE LES OFERTES I DE
FORMULACIÓ DE LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

En relació amb el contracte que es pretén adjudicar:

Tipus de contracte: Contracte d’obres
Objecte del contracte: Carrer Mollerussa
Procediment de contractació: obert simplificat
sumari

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45233252-0, treballs de pavimentació de carrers
Valor estimat del contracte: 65.627,31 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 65.627,31 € IVA%: 21%
Identificador unívoc: 158642289196416
Identificador unívoc de l'origen: Inf_ut
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 79.409,05 €
Durada de l'execució: 2 mesos

Durada màxima: 2 mesos

A la vista de les proposicions presentades pels licitadors i de conformitat amb lo establert
en l'article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la Unitat
Tècnica que subscriu emet el següent,

INFORME

PRIMER.- Obertura de proposicions

Que a les 8 hores del dia 25 de març de 2020, la unitat tècnica realitza la petició de les
claus a les diferents empreses amb participació de la licitació.

D’acord amb el Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’ alarma
per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19, es procedeix
de forma telemàtica una vegada rebudes totes les paraules clau de les empreses, essent
les 10 hores del mateix dia 25 de març de 2020, a obrir els diferents sobres digitals

Òrgan: Secretaria
Títol: Inf_ut
Origen del document: Administració

Ajuntament de Fondarella

mitjançant dispositiu electrònic de les proposicions presentades amb el següent resultat:
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NOM

DECLARACIÓ

PROPOSTA

MILLORA

TOTAL

RESPONSABLE

ECONÒMICA (IVA

1

PUNTUACIÓ

76.234,90

SI

100

70 Punts

30 Punts

inclòs)
SIMÓ – FARNELL,

SI

S.L.

Realitzada la valoració de les ofertes per aquesta unitat tècnica, d'acord amb les
fórmules establertes en el plec de clàusules administratives particulars, queden
classificades amb el següent resultat:

NOM
1

SIMO – FARNELL, S.L.

PUNTUACIÓ
100 Punts

Identificador unívoc: 158642289196416
Identificador unívoc de l'origen: Inf_ut
Estat d'elaboració: Còpia electrònica autèntica

SEGON.- Proposta d'adjudicació
En conseqüència, aquesta unitat tècnica proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació
als següents licitadors:

NOM
1

SIMO – FARNELL, S.L.

PUNTUACIÓ
100 Punts

S'ha procedit a la comprovació en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades que les empreses proposades com a adjudicatàries estan degudament
constituïdes, els signants de les proposicions tenen poder bastant per formular l'oferta,
i no estan incurses en cap prohibició per contractar.

Fondarella, a la data de la signatura electrònica,
L’arquitecte,
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La secretària,
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