Francesc Llaó Calderó, secretari interventor del Ajuntament de Puigpelat,

CERTIFICO:
Que a la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 31 d'agost de 2021, va adoptar el
següent acord:

31. Expedient 2021/383. Adjudicació de contracte d'obres per procediment obert simplificat
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 430AEC5D6A0042FCACD0B0FCA8FA29AA i data d'emissió 14/09/2021 a les 09:41:45

Fets
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 25 de maig de 2021, va aprovar la
licitació del contracte d'obres per procediment obert simplificat per l'execució del projecte de
mur de contenció a la zona del magatzem municipal amb un pressupost de licitació de
116.442,90 € (IVA exclòs), 140,895,91 € (IVA inclòs) i un termini d'execució de 2 mesos.
A la licitació del contracte han concorregut les següents empreses:

Coynsa 2000, SL
Perfo-Roca, SL
Obres i Serveis Curto, SL

Reunida la mesa de contractació en data 16 de juliol, va procedir a obrir els sobres electrònics
A dels licitadors que incloïen la declaració responsable i la documentació tècnica valorable per
criteris objectius.
La mesa va admetre les ofertes de les tres empreses que es van presentar a la licitació i va
sol·licitar la valoració de la memòria tècnica aportada per totes les empreses.
A la vista de l'informe valoratiu del tècnic redactor, la mesa de contractació reunida el dia 10
d'agost va fer seva la valoració efectuada pel tècnic i va procedir a l'obertura del sobre
electrònic B que incloïen la documentació valorable per criteris objectius.
La Mesa de Contractació va efectuar la següent valoració de les ofertes:
Memòria
tècnica

Oferta
econòmica

Amplicació
garantia

1 COYNSA

6,5

23,57

5

35,07

2 PERFO-ROCA SL

6

25,00

5

36,00

3 OBRES I SERVEIS CURTO S.L 6

24,47

5

35,47

LICITADOR

de

TOTAL

Comprovada la documentació existent al Registre d'Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI), es va requerir a Perfo-Roca perquè acredités la solvència econòmica d'acord
amb la clàusula 8.2.1 pel que fa al volum de negocis, la solvència tècnica d'acord amb la
clàusula 8.2.2 i la constitució de la garantia definitiva.
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Aportada la documentació requerida, procedeix l'adjudicació del contracte per la Junta de
Govern Local com a òrgan competent per delegació de l'Alcaldia.
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Fonaments de dret

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.
El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30
/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Plec de clàusules administratives que regeixen la present licitació.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte d'obres per procediment obert simplificat per l'execució del
projecte del projecte de contenció a la zona del Magatzem Municipal a l'empresa Perforaciones
y Voladuras Ros Carbó, SL (Perfo-Roca, SL) per l'import de 99.939,40 € més 20.987,27 en
concepte d'IVA amb un total de 120.926,67 €.
Segon.- L'adjudicació s'ha realitzat d'acord amb els següents criteris:
- Oferta econòmica més baixa
- Segona millor memòria tècnica (empatada)
- Millor ampliació de garantia (empatada)
Tercer.- Disposar la despesa corresponent d'acord amb l'informe de fiscalització emès per la
Intervenció.
Quart.- Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les
anotacions comptables que procedeixin.
Cinquè.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
Sisè.- Designar com a responsable del contracte a la Sra Alcaldessa, Marta Blanch i Figueras,
Setè.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Vuitè.- Notificar a Perforaciones y Voladuras Ros Carbó, SL, adjudicatari del contracte, la
present Resolució advertint-lo que la formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la
signatura electrònica del contracte en el termini de 15 dies hàbils.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la notificació.
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Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze
dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació.
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I, perquè així consti amb l'advertència dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta
corresponent, signo aquest certificat

Secretari interventor

Alcaldessa

Francesc Llaó Calderó

Marta Blanch Figueras
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