CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1226/2020

La junta de govern local

Immaculada Jané i Viñals, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 9 / de novembre / 2020 s’adoptà l’acord següent:
Expedient 1226/2020. Contracte obert simplificat sumari – Renovació d'un tram de
les xarxes de clavegueram i recollida d'aigües pluvials del carrer del Blat
Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 3 d’agost de 2020 s'aprovà la
memòria valorada en relació a la renovació total de la xarxa de clavegueram i la xarxa de
recollida d'aigües pluvials del tram del carrer del Blat comprès entre el carrer de la Palla i
el carrer del Gira-sol;
Vist que per acord de Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 2020 s'aprovà
l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat sumari per l’obra
«Renovació d’un tram de les xarxes de clavegueram i de recollida d’aigües pluvials del
carrer del Blat»;

Procediment: obert simplificat sumari
Tramitació: ordinària
Tipus de contracte: obra
Classificació CPV: 45232400-6 (obres de clavegueram)
Accepta renovació: no
Revisió de preus/fórmula: no
Accepta variants: no
Pressupost base de licitació:47.490,10 € + 9.972,92 € (21% IVA) = 57.463,02 €
IVA inclòs
Lots: un únic lot
Durada d’execució prevista: 1 mes i mig
Garantia provisional: no
Garantia definitiva: no
Garantia complementària: no.
A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document data/núm.: 1226/2020
Informe de necessitat i justificació: 18 de setembre de 2020
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A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: Renovació d’un
tram de les xarxes de clavegueram i de recollida d’aigües pluvials del carrer del Blat:

Informe de secretaria: 18 de setembre de 2020
Informe d’intervenció: 18 de setembre de 2020
Acord Junta de Govern Local d’aprovació del plec de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques: 21 de setembre de 2020
Anunci de licitació: 1 d’octubre de 2020
Acta de la mesa de contractació: 4 de novembre de 2020.
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat 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, en virtut de les facultats que té delegades per decret
d’alcaldia 209/2019, de 7 de juliol, i per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. Acceptar la proposta de la mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte
d’obres "Renovació d’un tram de les xarxes de clavegueram i de recollida d’aigües
pluvials del carrer del Blat", duta a terme el dia 4 de novembre de 2020, que planteja
l’adjudicació del contracte a l’empresa que ha obtingut la millor puntuació: Nixin Cons,
SL, amb CIF núm. B25478603, d’acord amb les condicions que figuren en la seva oferta
i les que es detallen en el plec de clàusules administratives particulars i memòria
valorada del projecte.
Segon. Els resultats de les puntuacions obtingudes pels licitadors en la obertura del
sobre únic (proposta econòmica), són les següents:

Icart Obra Pública, SL
Obres Febial, SL
Nixin Cons, SL
Excavacions Vila Vilà, SA

Proposició econòmica
(sense IVA)
44.800,00 €
47.430,10 €
44.640,69 €
46.212,30 €

Puntuació
9,42 punts
0 punts
10 punts
4,36 punts

Tercer. Disposar la despesa corresponent de conformitat amb l'establert en l'Informe
d'Intervenció: despesa corresponent a l’exercici 2020, aplicacions pressupostàries:
1530-61900.
Quart. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
Cinquè. Designar com a responsable del contracte l’arquitecta tècnica de l’Ajuntament
de Solsona.
Sisè. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Setè. Notificar a Nixon Cons, SL, adjudicatari del contracte, la present resolució i cita’l
per a la signatura del contracte.
Vuitè. Publicar l’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.
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Denominació social

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.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, 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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