PROCORNELLÀ
Carrer Albert Einstein 47-49
08940-Cornellà de Llobregat
Senyors,
En relació a l’expedient núm. 2020-10 per a la CONTRACTACIÓ DE LA TOTALITAT DELS TREBALLS
INCLOSOS EN EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA VORERA DAVANT DE LA
FINCA ADJUDICADA B2 DEL POLÍGON I-EST DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR MILLÀS DE CORNELLÀ
DE LLOBREGAT redactat pels Serveis Tècnics de PROCORNELLÀ seguit pel procediment obert
simplificat sumari (POSS), de conformitat amb l’article 159.6 la Llei 9/2007, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, mitjançant la plataforma de licitació www.vortal.biz,
Se’ns ha notificat la RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ de data de 15 de maig de 2020, per virtut de la
qual, s’acorda el següent:
ADJUDICAR LA TOTALITAT DELS TREBALLS INCLOSOS EN EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE
L’AMPLIACIÓ DE LA VORERA DAVANT DE LA B2 DEL POLÍGON I-EST DEL PLA PARCIAL DEL
SECTOR MILLÀS DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT redactat pels Serveis Tècnics de
PROCORNELLÀ amb l’EXP 2020-10 seguit pel procediment obert simplificat sumari (POSS)
a l’empresa ASVIAL OBRES I SERVEIS, SL, amb una puntuació de 100 punts sobre 100, amb un
import de 55.701,05 € més l’IVA, sent una baixa del 19,05%.

A tenor de la lletra g) de l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, en haver-se seguit un procediment obert simplificat sumari, aquest document es
remet a PROCORNELLÀ a través de la plataforma de licitació electrònica, degudament signat, en
la més formal qualitat d’ACCEPTACIÓ PER PART DE LA CONTRACTISTA DE LA RESOLUCIÓ
D’ADJUDICACIÓ.
Alhora, en compliment del punt tercer de la resolució, LA CONTRACTISTA DECLARA i ACCEPTA
RESPONSABLEMENT que:
•

En cas que no hagi aportat dins del termini improrrogable de 5 dies hàbils següents
a la comunicació, la documentació requerida o tot i aportar-la aquesta no acrediti els
extrems establerts com a requisits de capacitat, PROCORNELLÀ, de conformitat amb
el punt cinquè de la resolució d’adjudicació, li exigirà el 3% del pressupost base
d’adjudicació, IVA exclòs.

•

En cas que hagi aportat en temps, forma i contingut la documentació acreditativa, ES
COMPROMET a:
Al no haver presentat llistat de preus unitaris, per tant i segons el PCAP
s’entén que es realitzarà una baixa lineal en tots els preus aplicant el percentatge
de baixa proposat als preus unitaris del Projecte, exclosa la partida fixa en relació
a la qual no s’accepta baixa que es correspon amb la “Partida alçada a justificar
per a la Seguretat i Salut a l’obra”.
Redactar i aprovar el Pla de Seguretat i subscriure l’Acta de comprovació
i replanteig dins els 5 dies hàbils des de la comunicació de l’adjudicació.
Control de qualitat: assumirà les despeses fins un 1% de l’import.
Complirà amb el compromís de coordinació amb la constructora de
l’edifici de la B2.

Nomenar un delegat d’obra amb capacitat tècnica necessària i disposar
d’un suplent amb les mateixes característiques.
Executar el contracte amb compliment dels drets i obligacions
específiques del contractista establertes en la lletra k) de la Memòria
justificativa de la contractació, amb subjecció a les estipulacions contingudes
en el Projecte, la clàusula 3.a.5) del PCAP i resta de documents integrants de
l’expedient núm. 2020-10, i d’acord amb les instruccions que se li donin per
part de la Direcció d’execució material de les obres i la responsable del
contracte.
Complir amb les condicions especials d’execució del contracte,
establertes en la lletra m) de la Memòria justificativa de la contractació en
concordança amb la clàusula 2.2), 3.a.4) i 3.a.5) del PCAP.
Complir amb el termini d’execució i el termini de garantia (12 mesos des
de l’Acta de Recepció).
Acceptar que el preu del contracte no està subjecte a revisió, ni el
contracte a modificació, llevat d’allò determinat en la lletra x) de la Memòria
justificativa de la contractació.
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Representant legal:
ASVIAL Obres i Serveis S.L.
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