Expedient núm.: 91/2019
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Contractacions
Data d'iniciació: 08/03/2019
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Procediment

Resolució

Data

___________

Aprovació memòria valorada

197/2016

11/12/2016

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Procediment: Menor
Classificació CPV:
45261420

Tramitació: Ordinària Tipus de contracte: Obres
Accepta renovació:
No

Revisió de preus /
fórmula: No

Accepta variants:
No

Pressupost base de licitació:
19.914,73 €

Impostos: 21%

Total: 24.096,82 €

Valor estimat del contracte:
29.714,73 €

Impostos: 21%

Total: 35.954,82 €

Data d'inici execució: Data fi execució: 31 Durada execució: 1 Durada màxima:
1 d’octubre de 2019 d’octubre de 2019
mes
___________
Garantia provisional: No

Garantia definitiva:
922,50 €

Garantia complementària:
No

a la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document
Data/Núm.
Proposta de contractació del Servei 08/03/2019
___________
Informe de Secretaria
11/03/2019
Informe d'Intervenció
11/03/2019
Resolució de l'òrgan de contractació
18/04/2019
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
18/04/2019

Observacions
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Expedient

Número : 2019-0077 Data : 21/05/2019

A la vista dels següents antecedents:

DECRET

Manel Solé Agustí (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 21/05/2019
HASH: 9f7715978b70160dd996ded6ef8cbde9

Ajuntament de La Granja d'Escarp

Ajuntament de La Granja d'Escarp
Informe de fiscalització prèvia
Resolució de l'òrgan de contractació
Anunci de licitació
Informe de la Unitat Tècnica
Informe de fiscalització prèvia

18/04/2019
18/04/2019
15/05/2019
21/05/2019

ADJUDICATARI
TRADICTUS SL

PREU
18.450,00 €

SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat
seleccionades les ofertes presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les
presentades pels restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les
següents:

LOT

LICITADOR

PUNTUACIÓ

1

CASSA Aigües i depuració SLU

46,32 punts

2

INTEXCONS, SL

52,52 punts

3

SANIFUTUR SA

- punts

4

TRADICTUS SL

59 punts

Les raons per les quals no s'ha admès les ofertes dels licitadors exclosos són les
següents:
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DECRET

PRIMER. Adjudicar el contracte de Obres menor «CONDICIONAMENT DELS
DIPÒSITS D’AIGUA POTABLE», en les condicions que figuren en la seva oferta i les
que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques a:
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RESOLC

Número : 2019-0077 Data : 21/05/2019

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona 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,

Ajuntament de La Granja d'Escarp
— SANIFUTUR SA, l’oferta presentada és superior al preu de licitació.

TERCER. Disposar la despesa corresponent de conformitat amb l'establert en
l'Informe d'Intervenció de data 21-05-2019:

Exercici

Aplicació pressupostària

Import

IVA/IGIC

Total

RC

2019

161-63200

19.923,26 €

21%

24.107,14 €

1/2019

SETÈ. Notificar a TRADICTUS SL, adjudicatari del contracte, la present Resolució i
requerir-li que, en el termini de 7 dies, acrediti les circumstàncies consignades en la
declaració responsable, i concretament els certificats d’estar al corrent de pagament
de les obligacions tributàries i amb seguretat social, i l’acreditació de la representació
de qui hagi de signar el contracte, així com la constitució de la garantia definitiva per
import de 922,50 €.
VUITÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
NOVÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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DECRET

SISÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
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CINQUÈ. Designar com a responsable del contracte a Maria Lluïsa Ribes Mesalles.

Número : 2019-0077 Data : 21/05/2019

QUART. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

