RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

PRIMER. Adjudicar el contracte del Projecte d’arranjament del Camí d’accés a Can
Cabassa en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a:

ADJUDICATARI: FOLCH, SA
PREU: 64.297,91 € (77.800,34 € IVA INCLÒS )
Millora l’oferta econòmica, el termini d’execució de l’obra i l’ampliació del termini de
garantia.

SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat
seleccionades les ofertes presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les
presentades pels restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les
següents:

TERCER. Disposar la despesa corresponent:

Exercici: 2019.
Aplicació pressupostària: Asfaltats (Partida 2018 traslladable per inversió a l’any
2019) 1532 61003.
Import: 77.800,34 €

Ajuntament d' Ullastrell
C/ Serra, 17, Ullastrell. 08231 Barcelona. Tel. 937887262. Fax: 937887617

DECRET

FERRAN VILLASEÑOR ROMERO (2 de 2)
Secretari Interventor
Data Signatura: 06/03/2019
HASH: 63b28cb6c7f522875111512c84c15536

RESOLC

Número : 2019-0034 Data : 06/03/2019

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, vistes les
actes de la mesa de contractació i la seva proposta i de conformitat amb la legislació
que empara la present licitació.
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JOAN BALLBÈ I HERRERO (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 06/03/2019
HASH: fed88ca714ae059a236412fec6ffc891

Expedient núm.: 551/2018
Procediment: Licitació obres d’ arranjament del Camí de Can Cabassa.
Data d'iniciació: 14/07/2017
Lloc: Ullastrell.

QUART. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

CINQUÈ. Designar com a responsable del contracte a Josep Florència Florència.

NOVÈ. 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'Impost sobre el Valor Afegit.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER L’ALCALDE
Dóna fe el Secretari Interventor
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VUITÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.

DECRET

SETÈ. Notificar a FOLCH, SA, adjudicatari/s del contracte, la present Resolució i
citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc a l’Ajuntament d’Ullastrell abans
de 30 dies.

Número : 2019-0034 Data : 06/03/2019

SISÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

