Exp. 1185/2019

RESOLUCIÓ REGIDORIA D’URBANISME
Vist que s’ha tramitat el corresponent expedient de contractació i licitació per a la millora de l’eficiència energètica de
les instal.lacions esportives de Cervera.
Considerant que la resolució de la regidoria d’urbanisme núm. 2021-0302 de data 13/05/2021, a proposta de la mesa
de contractació, va acordar classificar les proposicions presentades pels licitadors, que consten a l’expedient, i requerir
a AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A, licitador que va presentar la millor oferta, perquè
dins del termini concedit presentés documentació justificativa i constitució de la garantia definitiva.
Vist que s’ha presentat dins del termini la documentació requerida i que ha consignat la fiança definitiva (6.866,86 € .€)
en el departament d’Intervenció d’aquest Paeria.
Considerant els informes que consten a l’expedient.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de CSP, per la qual es traslladen a l’ordenament jurídic les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i el Decret 2020-219 del dia 23/06/2020, RESOLC:

TERCER.- Disposar i autoritzar la despesa corresponent a l’import total del contracte ( inclòs IVA), 166.177,90 € amb
càrrec a la partida 62337 342 1 01 Polivalent plaques solars del pressupost municipal vigent.
QUART.- Notificar aquest acord als licitadors que no han resultat adjudicataris.
CINQUÈ.- Notificar a AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA aquest acord i formalitzar i signar
el corresponent contracte.
SISÈ.- Publicar aquest acord i el contracte una vegada formalitzat en el perfil del contractant, amb el contingut
establert a l’annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de LCSP.

RESOLUCIO

SEGON.- Adjudicar el contracte de millora de l’eficiència energètica de les instal.lacions esportives de Cervera a
AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA per ser la seva oferta la més avantatjosa, amb les
condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen als plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que consten a l’expedient, per l’import de 137.337,11 € més el 21% d’IVA ( 28.840,79 €), essent
un total IVA inclòs de 166.177,90 €.

Número: 2021-0390 Data: 08/06/2021

PRIMER.- Declarar vàlida la licitació efectuada.

NOVÈ.- D’acord amb allò establert a l’art. 335.1 de la LCSP cal remetre al Tribunal de Comptes una còpia certificada
del document en el qual s’hagués formalitzat el contracte acompanyat d’un extracte de l’expedient en què es derivi. Tot
això dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte.
DESÈ. Notificar-ho a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions comptables que procedeixin..
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VUITÈ.- 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 a l'Impost sobre el Valor Afegit.

