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Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra "Remodelació del carrer del carrer
Indústria (entre el carrer Aire i la Plaça de l’Alcalde Cid i Cid)”

Per unanimitat.

Fets
Atenent que la Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 20 de febrer de 2020,
aprovà l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat per a l’obra
"Remodelació del carrer Indústria (entre el carrer Aire i la Plaça de l’Alcalde Cid i Cid)".
Vistes les ofertes presentades amb el resum següent:
Licitador

Preu exclòs IVA

IVA

CONSTRUCCIONES 3 G, SA

52.000,00 €

10.920,00 €

COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL

53.280,27 €

11.188,85 €

VENT I SOL 2010, SL

50.210,00 €

10.544,10 €

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
VENT I SOL 2010, SL

Preu exclòs IVA

IVA

50.210,00 €

10.544,10 €

La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 4 de juny de 2020, va declarar
admeses les ofertes presentades pels licitadors, i es va notificar als licitadors.

Fonaments de dret
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.
Plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques que han regit el procediment
d’adjudicació de les obres.
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En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra "Remodelació del carrer del carrer
Indústria (entre el carrer Aire i la Plaça de l’Alcalde Cid i Cid)” a l’empresa VENT I SOL 2010,
SL, SA, en les següents condicions:
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Preu: 60.754,10 €, IVA inclòs.
Termini d’execució: 2 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, Antonio Ollés Molías 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:
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
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