Expedient:

4313310007-2021-0001586

Referència:

Expedient: A-1586/2021 Núm. Contracte: 164/2021

Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Roquetes. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 78AC3F1935684CF488F900DEBA6CA5B8 i data d'emissió 19/05/2022 a les 09:34:39

Proposta adjudicació del contracte d'obres : "Millora Parc Infantil i zona
verda Hort de Cruells"

Fets
1. Per acord de la Resolució d'Alcaldia núm. 875/2021 de 15 de juliol de 2021,
es va aprovar l’expedient de contractació de l'obra "Millora Parc Infantil i zona
verda Hort de Cruells" mitjançant procediment obert simplificat.
2. En data 15 de juliol de 2021 es publica en el perfil del contractant de
l'Ajuntament l’anunci de licitació de l'obra.
3. En data 31 d'agost de 2021 es va reunir la Mesa de contractació per realitzar
l'obertura de proposicions i la valoració de la documentació presentada dins del
termini previst., presentada per les empreses i s'acorda el següent:

1 Es declaren admeses les següents proposicions:

Data d'entrada

Núm Registre

Licitador

CIF

26/07/2021

3371

Exxaber SL

B43781913

06/08/2021

3553

Regimovi SL

B43454933

10/08/2021

3579

Construccions Reverte Ferre SCP

J55581045

Relació valorada de les empreses:
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Pressupost base sense IVA : 82.327,48€

Licitador

Oferta econòmica

Punts

Garantia
mesos

Punts

Total

Exxaber SL

76.976,18

31,94

60

10

41,94

Regimovi SL

73.950,00

50,00

60

10

60,00

Construccions Reverte Ferre SCP

74.970,00

43,91

24

4

47,91

4.- La Mesa de contractació de l'Ajuntament, eleva a l'órgan de contractació la
relació classificada amb ordre decreixent de les empreses presentades d'acord
amb la puntuació obtinguda.
Relació classificada d'empreses:

Empresa

Oferta econòmica-Punts

Garantia
punts

Total

Regimovi SL

50,00

10

60,00

Construccions Reverte Ferre SCP

43,91

4

47,91

Exxaber SL

31,94

10

41,94

L'empresa licitadora que ha obtingut major puntuació és REGIMOVI SL
5. En data 9 de setembre de 2021 presenta la documentació l'empresa
Regimovi SL quant a certificat conforme estan al corrent de les obligacions
tributaries i amb la Seguretat Social i els documents que acrediten la solvència
econòmica i tècnica, juntament amb el resguard del diposit de la fiança
definitiva de 3.697,50€ mitjançant certificat d'assegurança de la compañia
española de seguros de credito a la exportación SA de caució número 2021
/33644 .
6. Vist que s'ha emès l'informe jurídic.
7. Vist l'informe de fiscalització favorable.

Transcripció del decret número 2021-0001165 de l'ens Ajuntament de Roquetes signat per: Francesc Artur Gas Ferré - DNI *** (SIG) en data: 16/09/2021
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
FACE i notificacions GESTIONA el dia 16/09/2021 a les 13:56:48

Fonaments de dret
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La legislació aplicable és la següent:

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24
/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014
(LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Plec de clàusules administratives particulars
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector
públic (en endavant RD 817/2009).
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot
allò que no s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara
endavant, RGLCAP).
En relació amb el que disposa l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, i la Disposició addicional
segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, pel qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de
febrer de 2014 (LCSP),

Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reial decret 2568
/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el qual subscriu eleva la
següent proposta de resolució:

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Adjudicar el contracte d'obres del projecte "Millora Parc Infantil i zona
verda Hort de Cruells" per procediment obert, oferta més avantatjosa qualitatpreu, a l'empresa REGIMOVI SL amb el NIF B43454933 per un preu de
89.479,5€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 73.950,00€,
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pressupost net, i 15.529,50€ en concepte d’Impost sobre el valor (IVA)
afegit al tipus del 21%, amb un termini d'execució de 44 dies laborables,
amb una garantia addicional de 5 anys més amb subjecció als plecs de
clàusules administratives i tècniques aprovats
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Segon- Disposar la despesa per import de 89.479,50€, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 6.1710.61901 " Millora Parc infantil i zona verda Hort de Cruells".
Tercer.- Requerir a l’empresa REGIMOVI SL, empresa adjudicatària per a
que en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la
notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte
administratiu.
Quart. Facultar al Sr. Alcalde perquè, en nom i representació d’aquest
Ajuntament, procedeixi a la signatura dels documents que siguin necessaris per
fer efectiu aquest contracte administratiu.
Cinquè- Nomenar responsable del contracte i director facultatiu al senyor
Eduardo M. Guerra Magro, arquitecte municipal.
Sisè - Notificar aquesta resolució a les empreses que han pres part en el
procediment de contractació, al senyor Eduardo Guerra Magro i comunicar-ho
al departament d'Intervenció al efectes oportuns.
Setè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant de
l'Ajuntament de Roquetes.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

L'Alcalde.
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FRANCESC ARTUR GAS FERRE
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