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Pl. de Gerard Vergés, 1
43500 Tortosa
Tel. 977 441 234

Resolució d’adjudicació del contracte
Contracte :

Contracte administratiu

Unitat Promotora: Insitut per al Desenvolupament de
les Comarques de l’Ebre

Tipus :
Serveis
Expedient :
TEEC-2018-00006
Procediment : Negociat sense publicitat
Títol : Accionament i control de les comportes de la resclosa de Xerta per a facilitar el pas de les embarcacions
durant la temporada de navegabilitat, 2018
Antecedents
1. Per resolució de 10/01/2018 es va iniciar l’expedient de contractació de referència pel procediment negociat
sense publicitat amb exempció de concurrència, d’acord amb l’article 170.d del Text refós de la llei de contractes
del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre , que estableix que, per raons
tècniques, el contracte només es pot encomanar a un empresari específic, és per aquest motiu que únicament
es va convidar a presentar oferta a la COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE
L’EBRE.
2. L’única empresa licitadora ha obtingut les següents puntuacions totals i
d’adjudicació:

parcials per criteri objectiu

Licitador

Import base

Valoració
econòmica

Total

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE LA
DRETA DE L’EBRE

60.000,00 €

50

50

Fonaments de dret
1. S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte, d’acord amb allò que
disposa el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
2. En virtut de la competència que m’atribueix la legislació vigent.
Vista la proposta de l’òrgan competent segons la qual l’oferta presentada per l’empresa COMUNITAT GENERAL
DE REGANTS DEL CANAL DE LA DRETA DE L’EBRE, s’adequa a allò establert en el Plec de clàusules
administratives particulars que regeixen aquest contracte,
RESOLC:
1. Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:

Adjudicatari:
Termini execució:
Valor estimat del contracte:

Pressupost licitació:
Pressupost adjudicació:
Coeficient adjudicació:

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL
CANAL DE LA DRETA DE L’EBRE
Fins l’1 de novembre de 2018
60.000,00 €
Import total
Import base
Quantia IVA
(IVA inclòs)
60.000,00 €
12.600,00 €
72.600,00 €
60.000,00 €
12.600,00 €
72.600,00 €
0,00
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Anualitats

Import base

IVA

Import total

Unitat
orgànica

Posició
pressupostària

2018

60.000,00 €

12.600,00 €

72.600,00 €

6120

D/227008900/5420

2. Que es comuniqui aquesta resolució a l’única empresa interessada i es publiqui en el perfil del contractant
de l’òrgan de contractació.
3. Es nomena com a responsable del contracte al director de l’Institut per al Desenvolupament de les
Comarques de l’Ebre.
Localitat i data____________________________________

La Ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient
(De conformitat amb allò que estableix el Reial Decret 944/2017, de 27 d’octubre)

ISABEL GARCÍA TEJERINA

Firmado por MANUEL MASIA
MARSA el día 16/04/2018 con
un certificado emitido por
EC-Ciutadania
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