Número decret / data
2019LLDC005836 09/09/2019

Àrea de gestió:
Unitat administrativa:
Número d’expedient:
Interessat/da:
Assumpte:

Serveis Econòmics I Generals
Contractacions I Patrimoni
CONC2019000101
Excavacions I Obres Roda, Sl
Contracte d'obres d'enderroc de 2 edificis (C/Caserna,
4 i C/Barceloneta, 18)

MCB/nga
DECRET
Vist que per Decret d’Alcaldia Presidència de data 31 de juliol de 2019 es va
aprovar l’expedient de contractació del contracte d’obres d’<Enderroc de dos
edificis (C/Caserna, 4 i C/Barceloneta, 18)>, amb avocació de competències i
es va convocar el procediment de licitació mitjançant procediment obert
simplificat.
En data 23 d’agost de 2019 es va procedir a l’obertura dels sobres.
S’han presentat a la licitació les següents empreses amb els següents preus i
amb la puntuació obtinguda següent:

Empresa
Excavacions i Obres Rodà, SL
Excavaciones y Pinturas, SAU-EPSA
Girodservices, SL
Salvador Serra, SA
Excavacions Jperaferrer,SL
Excavacions Malé i Hurtós, SL
Pere Boada Comas, SL
Excavacions i Transports Andreu Juanals, SL
Urcotex Inmobiliaria, SLU
Excavaciones Ampurdan 2000, SL

Preu ofert (sense IVA)
Puntuació
32500,00
100
34500,00
94,2
34512,10
94,17
35600,00
91,29
36000,00
90,28
36295,00
89,54
38400,00
84,64
41064,12
79,14
41937,83
77,5
42650,00
76,2

Vist que no hi ha cap oferta que es consideri amb valors anormals o
desproporcionats; vist que el licitador amb millor puntuació obtinguda,
Excavacions i Obres Rodà, SL, amb NIF: B17878489 ha presentat la
documentació requerida referent a la pòlissa de responsabilitat civil i vist el que
disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i vist
l'informe d'intervenció (INIF/INFI) que consta a l'expedient, l'alcaldessa
presidenta resol:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Excavacions i Obres Rodà, SL, amb NIF:
B17878489, el contracte d’obres d’ <Enderroc de dos edificis (C/Caserna, 4 i
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C/Barceloneta,18)> pel preu de 32.500,00 €, amb un IVA repercutible de
6.825,00 €, el que fa un total de 39.325,00 €.
SEGON.- Disposar la despesa de 39.325,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2019.502R8.15320.60901.Pla d’asfaltatge de voreres.
TERCER.- La formalització del contracte quedarà efectuada mitjançant la
signatura del contractista de la notificació de l’acord d’adjudicació del contracte.
QUART.- El programa de treball s’haurà d’adjuntar a l’acta de replanteig.
CINQUÈ.- S’estableixen les següents condicions especials d’execució del
contracte, d’acord amb l’establert a l’article 202 de la LCSP:
El contractista ha de complir la següent condició especial d’execució:
-garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el
compliment dels convenis col·lectius i territorials aplicables.
SISÈ.- Nomenar com a responsable del contracte el Sr. Jordi Ricart Solé sense
perjudici de les funcions pròpies del director facultatiu de l’obra.
SETÈ.- Notificar l’anterior acord a totes les empreses presentades.
Figueres, el dia que signem aquest document
En dono fe
La secretària

L'alcaldessa presidenta
[Firma01-01]

[Firma02-01]

Agnès Lladó Saus DNI 40451585J (SIG)
09/09/2019 14:45:48

CPISR-1 C
CRISTINA POU
MOLINET
09/09/2019 14:58:34

Fiscalitzat i conforme
Partida pressupostària
2019.502R8.15320.60901

Data
operació

Referència Ref.
Operació Operació
comptable contable
2
2
19
10671
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