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Núm. de Decret i Data:
2021DECR000201 15/04/2021

Expedient núm.: X2021000194
Decret d’alcaldia de data i número establerts al marge
Procediment: Contracte d’obres per procediment obert i per urgència
Assumpte: Licitació obra Coberta de la pista poliesportiva de Llanars
Document signat per: L’alcalde i la secretària - interventora
DECRET D’ALCALDIA
A la vista dels antecedents que consten a l’expedient de referència i de l’expedient
de contractació tramitat.
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Obres
Objecte del contracte: Coberta de la pista poliesportiva de Llanars
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: urgent

Codi CPV: 45261000 – construccions de coberta
Valor estimat del contracte: 421.435,49
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 421.435,49

IVA%: 88.501,45
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Pressupost base de licitació IVA inclòs: 509.936,94
Durada de l'execució: 5 mesos

Durada màxima: 5 mesos

Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de secretaria, i d’acord
amb l’establert a la Disposició Addicional Segona de Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic,
RESOLC:
Primer. Adjudicar el contracte d’obres de la Coberta de la pista poliesportiva de
Llanars, en les condicions que figuren en la seva oferta i aquelles que es detallen en
els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a
VORACYS, SL, per un import de 349.611,14 €, més 73.418,34 € en concepte d’IVA,
el que fan un import total de 423.029,48 €, IVA inclòs.
Segon. Són característiques i avantatges determinants de que s’hagi seleccionat la
oferta presentada per l’esmentat adjudicatari amb preferència a les ofertes
presentades pels restants licitadors admesos les següents:
El motiu d’adjudicació ha estat el preu, atenent que era l’únic criteri a valorar.
L’adjudicatari ha presentat oferta per un preu més baix a la de la resta de
licitadors, d’acord amb el següent:
LICITADORS
HIERROS BUENO, SAL

PROPOSICIÓ ECONÒMICA
417.221,13 €, més IVA (87.616,43 €)
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CONSTRUCCIONS J. PALLÀS, SL
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU
VORACYS, SL
COMSA
SERVICE
FACILITY
MANAGEMENT, SAU
CONSTRUCCIONS DESMO, S.A.

420.002,60 €, més IVA (88.200,54 €)
374.520,00 €, més IVA (78.649,20 €)
349.611,14 €, més IVA (73.418,34
€)
394.168,61 €, més IVA (82.775,41 €)
375.077,59 €, més IVA (78.766,29 €)

Tercer. Disposar la despesa corresponent d’acord amb l’informe de fiscalització que
s’emeti per la secretaria – intervenció.
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2021

2021.1.342.61101

423.029,48

Quart. Comunicar la present resolució a Tresoreria, als efectes comptables que
corresponguin.
Cinquè. Publicar anunci de l’adjudicació al perfil de contractant en el termini de 15
dies.
Sisè. Designar com a responsable del contracte al director de les obres.
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Setè. Notificar l’adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Vuitè. Notificar a VORACYS, SL, adjudicatari del contracte, la present resolució i
citar-lo per a la signatura del contracte.
Novè. Publicar l’anunci de la formalització del contracte en el perfil del contractant
en un termini no superior a quinze dies des de la perfecció del contracte i amb el
contingut que contempla l’annex III de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
Desè. 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’IVA.
Onzè. Sotmetre a ratificació plenària la present resolució en la propera sessió que
se celebri.
Document signat electrònicament
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