CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

372/2020

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Francesc Llaó Calderó, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el dia 4 d’agost de 2020 s’adoptà l’acord següent:

Expedient 372/2020. Contracte d'obres per procediment obert
La Junta de Govern Local va aprovar, en sessió celebrada el dia 12 de maig de 2020, la
licitació del contracte d’obres per procediment obert simplificat per a l’execució del
projecte de remodelació del Carrer de les Escoles. Al mateix acord es va aprovar el Plec
de clàusules administratives que regeix la licitació.
La licitació s’ha tramitat amb publicitat al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Puigpelat.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vials i Asfaltats Independents 1714, SL
Agrovial, SA
Obres Febial, SL
Nixin Concs, SL
Opera Catalonia, SLU
Gestión, Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada, SA
Ramon Ruana Font
Construcinca, SL
Boscirem, SL
Romà Infraestructures i Serveis, SAU
Tecnología de Firmes, SA
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A la licitació s’han presentat els següents licitadors :

En data 19 de juny de 2020 es va procedir a l’obertura de les ofertes dels licitadors.
Observant que l’empresa Tecnología de Firmes, SA, incorria en oferta anormalment baixa
al superar en 10 unitats percentuals de l’import de la mitjana d’ofertes, es va requerir la
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justificació de l’oferta d’acord amb el que es preveu al Reglament General de la Llei de
Contractes amb les Administracions públiques. Realitzada la justificació, el tècnic
municipal va informar que l’oferta es considerava justificada i la mesa va acceptar l’oferta
presentada. En data 9 de juliol, la mesa va valorar les ofertes amb el següent resultat:
Licitador

Puntuació
preu

Puntuació
total

10

Puntuació
ampliació
garantía
3

Tecnología de Firmes, SA
Vials i Asfaltats Independents 1714 SL

6,62

3

9,62

Agrovial, SA

6,47

3

9,47

Gestión, Ingeniería y Construcción de la Costa 4,26
Dorada, SA

3

7,26

Boscirem, SL

3,40

3

6,40

Romà Infraestructures i Serveis, SAU

3,36

3

6,36

Ramon Ruana Font

3,14

3

6,14

Opera Catalonia, SLU

2,41

3

5,41

Construccinca, SL

2,57

2

4,57

Nixin Concs, SL

0,86

3

3,86

Obres Febial, SL

0,21

3

3,21

13,00

Comprovada la capacitat i solvència mitjançant la seva inscripció al Registre d’Empreses
Licitadores, es va requerir a l’empresa Tecnología de Firmes, SA, l’aportació de la garantia
definitiva.
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Aportada la garantia i de conformitat amb allò 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, la Junta de Govern Local, per
delegació de competències atorgades per l’Alcaldia mitjançant Decret de 15 de juliol de
2019, acorda per unanimitat:

Primer.- Adjudicar el contracte d’obres per a l’execució del projecte de remodelació del
Carrer de les Escoles a l’empresa Tecnología de Firmes, SA, d’acord amb la puntuació
atorgada per la mesa de contractació, per import de cinquanta-sis mil vuit-cents vuitanta
euros més onze mil nou-cents quaranta-quatre euros i vuitanta cèntims en concepte d’IVA.

La raó per a l’adjudicació ha estat el sumatori de punts obtinguts pel preu més baix i
l’ampliació del termini de garantia.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent al contracte amb càrrec a l’aplicació
Ajuntament de Puigpelat
Plaça de la Vila, 14, Puigpelat. 43812 (Tarragona). Tel. 977602225. Fax: 977605782

corresponent del Pressupost de 2020.
Tercer.- Designar com a responsable del contracte a l’Alcaldessa.
Quart.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Cinquè.- Notificar a Tecnología de Firmes, SA, la present Resolució i citar-lo per a la
signatura del contracte en la data que pactin les parts.
Sisè.- Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini
de 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.
Setè.- 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.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per
ordre i amb el vist i plau de la Sra. Alcaldessa, amb l'excepció prevista en
l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
s'expedeix la present.
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