CONTRACTACIÓ
Exp.: 225/2020
Ref: ebt
Procediment: Contracte de serveis
Assumpte Desbroç de camins del municipi
Tràmit: Informe obertura de proposicions

En relació amb el contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Servei
Subtipus del contracte: procediment obert simplificat sumari
Objecte del contracte: Desbrossament dels camins municipals
Procediment de contractació: obert simplificat
sumari

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: CPV:45111220-6 Trabajos de desbrozo
Valor estimat del contracte: 30.800,00€
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 15.400,00€ IVA%: 10
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 16.940,00€
Prorrogable

En compliment de la junta de govern local de data 22 d’abril de 2021 a la vista de les
proposicions presentades pels licitadors i de conformitat amb l’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

1. OBERTURA DE PROPOSICIONS
Que a les 9 hores del dia 18 de maig de 2021, es va procedir a l'obertura mitjançant
dispositiu electrònic de les proposicions presentades amb el següent resultat:
Proposta econòmica:
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Durada de l'execució: 2 anys

Licitador
XAVIER LLANA BARO

Increment
Retirada
km
arbres
12 km
10 serveis

Retirada
pedres
14 serveis

Oferta sense
IVA
30.780 €

CONTRATAS ANCAR, SL 6 km

5 jornades

0
13.680 €

2. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES.
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:
Licitador
XAVIER LLANA
BARO
CONTRATAS
ANCAR, SL
3.

Oferta
sense IVA
35

Increm.
km
12

Retirada Retirada Total
arbres
pedres
20
28
95

Classif

40

6

10

2

0

56

1

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

En conseqüència, aquesta unitat tècnica proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació
als següents licitadors:
XAVIER LLANA BARO

REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I D'EMPRESES CLASSIFICADES

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.
Adjudicatari proposat
XAVIER LLANA BARO amb NIF: 43713667M

Observacions
L’oferta de 30.780 € s’ha dividit
entre 2 anualitats, a 15.390 €/any
sense IVA

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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4.

LICITADOR
amb NIF: 43713667M

