Ajuntament de Gaià

Decret 153/2018, de 17 de juliol
Atès que per acord del Ple de la corporació es va resoldre aprovar l’expedient de contractació de
les obres de “DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, LA SEGURETAT I ADEQUACIÓ
DE L'ENTORN WI-FI DEL LOCAL SOCIO-CULTURAL DE GALERA”.
Vist que havent estat publicat el corresponent anunci al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Gaià, al tauler oficial d’edictes de la Corporació i al de la pàgina web municipal (www.gaia.cat), es
varen presentar tres proposicions per a prendre part en la licitació.
Atès que el dia 13 de juliol ha finalitzat el termini per a la presentació de proposicions per a
l’adjudicació de l’obra “OBRES DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, LA
SEGURETAT I ADEQUACIÓ DE L'ENTORN WI-FI DEL LOCAL SOCIO-CULTURAL DE
GALERA ”, havent-se presentat proposta les empreses que es relacionen a continuació:

Ordre

Nom licitador

1

SERRALLERIA MANSER SL

2

FUSTERIA D'ALUMINIS GARSAN SL

3

J. ROCADEMBOSCH SL

Atès que la mesa de contractació a proposat adjudicar el contracte a l’empresa
J.ROCADEMBOSCH SL, , ja que va presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa per als
interessos municipals, després de valorar i ponderar els criteris establerts en el plec de clàusules
amb les proposicions presentades, pel preu de 40.600,00 € exclòs l’impost sobre el valor afegit.
OBRES DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, LA SEGURETAT I ADEQUACIÓ DE L'ENTORN WI-FI DEL LOCAL SOCIO-CULTURAL DE GALERA

Ordre

PROPOSICIO ECONÒMICA
Preu amb IVA

% Baixa

Punts

MILLORES

PUNTS
TOTALS

Millora 1

Millora 2

Millora 3

Punts

COMPROVACIÓ OFERTA VALORS ANORMALS
O DESPROPORCIONATS
Diferència (Preu - Import millores)

1

40.075,30

1,24%

25,00

0,00

15,00

10,00

25,00

50,00

40.075,30

valor admissible

2

40.650,00

0,07%

24,65

50,00

15,00

0,00

65,00

89,65

40.650,00

valor admissible

3

40.600,00

0,17%

24,68

50,00

15,00

10,00

75,00

99,68

40.600,00

valor admissible

25,00
Base
IVA
Pressupost

40.685,57
8.543,97
49.229,54

75,00
Valor mitjà ofertes
Valor de m itjana x 0,90

40.441,77
36.397,59

Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21 del plec de clàusules administratives
particulars, la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la firma, en el termini màxim de
tres dies, d’acceptació de l’empresa adjudicatària de la resolució d’adjudicació i es publicarà en el
perfil de contractant.
De conformitat amb el que determina la clàusula 19 del plec de clàusules administratives
particulars,
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Ajuntament de Gaià

Fonaments de dret:
Atès allò que disposen els articles 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 novembre de Contractes del
Sector Públic.
Atès el que disposa l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, pel que fa a la competència del Alcalde en matèria de contractació en aquells supòsits en que
no es supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
A tal efecte,
RESOLC:
PRIMER.- Adjudicar la contractació de l’obra “DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA,
LA SEGURETAT I L’ADEQUACIÓ DE L’ENTORN WI-FI DEL LOCAL SOCIO-CULTURAL DE
GALERA” a l’empresa J. ROCADEMBOSCH SL, per un import per contracte de 40.600,00 euros
al que cal afegir la quantia de 8.526,00 euros que correspon al 21 % d’IVA, d’acord amb les
millores presentades en la seva proposició.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 334.63204 “Millora local social cultural
Galera” del pressupost vigent de despeses.
TERCER.- Requerir a l'adjudicatari la formalització del contracte mitjançant la firma d’acceptació
de la resolució d’adjudicació, en el termini màxim de tres dies, a comptar des de la data de la
notificació de l'adjudicació.
QUART.- Requerir a l'adjudicatari perquè presenti en el termini de 7 dies naturals, a comptar a
partir de la data de formalització del contracte, el Pla de Seguretat i Salut en el Treballs i el
Programa de treballs.
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les empreses que han pres part en el procediment de
contractació.
Ho mana i signa l'alcalde Sr. Enric Armengou Vall de Vilaramó, davant meu, la Secretària, a Gaià
el dia disset de juliol de dos mil divuit.
L'alcalde

La Secretària
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