Exp.:1379-204-2021
SERVEIS TERRITORIALS

DECRET
ADJUDICACIÓ CONTRACTE D’OBRES PEL SISTEMA DE PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT DEL PROJECTE: ESTABILITZACIÓ DEL TALÚS DEL
CAMÍ DE BEGUES A TORRELLES AL LLARG DELS PRIMERS 500 METRES
Vist l’expedient tramitat per a la contractació mitjançant el sistema de
procediment obert simplificat de les obres del projecte “Estabilització del talús del
camí de Begues a Torrelles al llarg dels primers 500 metres”, obra inclosa dins la
subvenció atorgada per danys en infraestructures municipals i xarxa viària
previstes al reial decret 778/2020, de 25 d’agost, pel qual es declara l’aplicació de
les mesures previstes a l’article 9 del reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre,
a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l’1 d’abril de 2019 i el 31
de març de 2020 del Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya.
La mesa de contractació en sessió de data 7 de juny de 2021, proposa
l’adjudicació a l’empresa RIGEL OVER SL, per ser l’oferta que ofereix millor relació
qualitat-preu, evaluada en base a criteris econòmics i qualitatius.
RIGEL OVER SL ha constituït les garanties definitiva i de residus i ha aportat la
documentació requerida en escrit d’aquest Ajuntament de data 7 de juny del
present.
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Regidor d’Urbanisme i Habitatge,
Projectes, obres i serveis, i Medi
ambient

Per tot el que ha estat exposat, i en virtut de les competències atorgades per
resolució de l’Alcaldia núm. 725 de 09 de juny de 2021, de delegació de
competències al 1r Tinent d’Alcalde i Regidor de les Àrees de Territori i
Sostenibilitat, Polítiques digitals i Ocupació.
RESOLC:
PRIMER: APROVAR la classificació dels licitadors proposada per la Mesa de
Contractació en sessió de data 7 de juny de 2021.
SEGON: ADJUDICAR la contractació de l’obra “Estabilització del talús del camí de
Begues a Torrelles al llarg dels primers 500 metres”, a RIGEL OVER SL, pel preu
màxim de 221.050,77- € IVA inclòs (221.050,77-€ import base + 46.420,66-€
21% IVA), per tractar-se de l’empresa amb millors resultats.

JOAN MOLINA MOLINA
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TERCER: La despesa anirà a càrrec a la partida 45 4541 61007 de l’Estat de
Despeses del pressupost únic.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

ae677966978840e7a7fcfff74e5ad118001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:DEC Núm. Resolució: 2021/781 - Data Resolució: 17/06/2021

QUART: CITAR a l’adjudicatari perquè en el dia i hora que se li indiqui, i en
qualsevol cas en un termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des del dia
següent a la de recepció de la notificació del present acord,
concorri per
formalitzar el contracte administratiu.
CINQUÈ: Abans de la formalització del contracte, l’adjudicatari haurà de presentar
el Pla de Seguretat i salut per a la seva aprovació.
SISÈ: NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors
SETÈ: PUBLICAR les dades corresponents del contracte al Perfil del Contractant de
la web municipal i comunicar-les al Registre Públic de Contractes del Sector Públic.

Ho mana i signa el 1r Tinent d’Alcalde a data de la signatura electrònica.
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