PLE EXTRAORDINARI 12/12/2019
CERTIFICO:
4. Adjudicació definitiva de les obres “Remodelació del carrer de l’Aire – 2a Fase”.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B07494151D78445EB131A066045A4DB6 i data d'emissió 13/12/2019 a les 13:04:20

Fets
Atenent que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 26 de setembre de 2019,
aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat per a l’obra
"Remodelació del carrer de l’Aire -2a Fase".
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
Licitador

Preu exclòs IVA

IVA

CONSTRUCCIONES 3 G, SA.

230.226,51 €

48.347,56 €

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA.

288.454,55 €

60.575,45 €

REGIMOVI, SL

244.000,00 €

51.240,00 €

GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA, SA.

300.929,90 €

63.195,28 €

VIVES ANGUERA, SL.

263.801,65 €

55.398,35 €

ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU

307.611,57 €

64.598,43 €

COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL

231.140,49 €

48.539,51 €

AGROVIAL, SA

262.231,41 €

55.068,60 €

AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SAU

300.804,33 €

63.168,91 €

Atesa l’avaluació de les ofertes realitzada d’acord amb el que preveu el Plec de clàusules
regulador del procediment, amb el següent resultat:
Licitador
CONSTRUCCIONES 3 G, SA.

Preu exclòs IVA

IVA

230.226,51 €

48.347,56 €

El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 7 de novembre de 2019, va formular
requeriment a l’empresa Construcciones 3G, SA, per tal que presentar la documentació
justificativa de les circumstàncies referides a les lletres a) a c) de l’apartat 1 de l’article 140 de
la LCSP, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure
a l’execució del contracte, de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat social i autorització en favor de l’Ajuntament de Santa Bàrbara per
consultar quantes vegades sigui necessari durant la vigència del contracte el compliment d’
aquestes obligacions tributàries i amb al Seguretat social, i d’haver constituït la garantia
definitiva per import de 11.511,33 €., equivalent al 5 per 100 del preu d’adjudicació del
contracte (exclòs IVA) i
En data 20 de novembre de 2019, l’empresa indicada, ha constituït la garantia definitiva
mitjançant aval bancari i ha presentat la documentació requerida per l’adjudicació del contracte.
Fonaments de dret
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra "Remodelació del carrer de l’Aire –
2a Fase” a l’empresa Construcciones 3G, SA, en les següents condicions:

Preu: 278.574,07 €, IVA inclòs.
Termini d’execució: 6 mesos.
Termini de garantia: 12 mesos.
Altres: el contracte resta subjecte al Plec de clàusules econòmiques – administratives i a
l’oferta presentada per l’adjudicatària.

SEGON. Requerir a l’empresa adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies hàbils a
comptar des de la notificació del present acord, comparegui per a la signatura del corresponent
contracte.
TERCER. Facultar el Sr. Alcalde-President, Alfred Blanch Farnós per a la signatura del
contracte.
QUART. Donar trasllat del present acord a tots els licitadors, departament d’obres i urbanisme
i Intervenció de fons.
Règim de recursos:

I, perquè així consti amb l'advertència dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta
corresponent, signo aquest certificat

La Secretària acctal.

L'Alcalde

Isabel Verge Caballé

Alfred Blanch Farnós
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