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TARRAGONA

Francesc Pros Francesch, secretari de l’Ajuntament de Vila-rodona, (comarca de
l’Alt Camp),
CERTIFICA:
Que, s’ha dictat el següent decret d’alcaldia:

Vist que, es va emetre informe d'Intervenció, en el qual s'acreditava l'existència de
crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del
contracte; i es va emetre informe sobre el percentatge que suposa la contractació
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, a l'efecte de
determinar l'òrgan competent per contractar.
Vista la puntuació obtinguda i que consta a l’acta/informe d’anàlisi d’ofertes i que
són:
- Excavacions Roig, SL, puntuació final 100 punts
- Riemar Projectes i Instal·lacions, SL, puntuació final 80 punts
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
Pel present RESOLC:
PRIMER. Adjudicar el contracte d’obra de reparació del pas del tub de regants
sobre sèquia a Vila-rodona 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: EXCAVACIONS ROIG, SL, pel preu cert, IVA exclòs de
3.639,40 €.
SEGON. Disposar la despesa corresponent amb càrrec al pressupost vigent.
TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15
dies.
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<< Vist que mitjançant Provisió d'Alcaldia, es va acreditar la necessitat d'aquest
Ajuntament de contractar l'obra de reparació del pas de tub de regants sobre
sèquia a Vila-rodona.
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QUART. Es dipositarà una fiança de 181,95 euros.
CINQUÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
SISÈ. Notificar a l’empresa Excavacions Roig, SL, adjudicatari del contracte, la
present resolució. La signatura del contracte tindrà lloc a l’Ajuntament de Vilarodona.>>
I, perquè així constí als efectes oportuns, signo aquest certificat per ordre i
amb el vistiplau del senyor Alcalde, a Vila-rodona, document signat
electrònicament.
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