Contractació de les obres d’enderroc del dipòsit existent i construcció d’un nou dipòsit de
2.000m3 al Parc de les Forques al terme municipal de Constantí (Exp. Núm. 847/19):
Fets
1. Per Resolució d’Alcaldia núm. 220/2019 de data 21 de març de 2019 es va aprovar
l’expedient de contractació de les obres d’enderroc del dipòsit existent i construcció
d’un nou dipòsit de 2.000m3 al Parc de les Forques al terme municipal de Constantí.

-

Lot 2: Construcció del nou dipòsit a l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios, S.A per
un import de 271.126,01 € (sense IVA) i amb una reducció del termini d’execució de
30 dies.

-

Lot 3: Instal·lacions auxiliars a l’empresa Aquambiente Servicios para el Sector del
Agua, S.A.U. per un import de 144.768,81 € (sense IVA).

4. Per Decret d'Alcaldia núm. 343/2019 es va aprovar la classificació proposta per la
mesa de contractació, per ordre decreixent, de les proposicions presentades en els
tres lots, un cop comprovat que cap d’elles era anormalment baixa:





Lot 1: Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.
Lot 2: 1º Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.
2º Aquambiente Servicios para el Sector del Agua, S.A.U
3º Servidel S.L.U.
Lot 3: 1º Aquambiente Servicios para el Sector del Agua, S.A.U
2º Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.

5. Un cop requerides les empreses Cobra Instalaciones y Servicios S.A. i Aquambiente
Servicios para el Sector del Agua, S.A.U per la constitució de la garantia definitiva, les
citades empreses han presentat la documentació correctament.
6. Mitjançant el RELI es comprova que les empreses estan degudament constituïdes,
que el signants de les proposicions tenen poder bastant per formular les ofertes i no
estàn incurses en cap prohibició per contractar.
7. Per part de la Intervenció s'ha procedit a la preceptiva fiscalització prèvia.

Fonaments de dret
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3. La Mesa de contractació constituïda el 17 d’abril de 2019 va acordar excloure als
licitadors que no havien introduït la paraula clau per desxifrar el sobre un cop
sol·licitada abans de la data establerta per l’obertura del sobre únic indicada al perfil
del contractant, i un cop valorades les proposicions presentades pels lots 1, 2 i 3, va
proposar l'adjudicació del contracte de les obres d’enderroc del dipòsit existent i
construcció d’un nou dipòsit de 2.000 m³ al Parc de les Forques al terme municipal de
Constantí a les següents empreses:
- Lot 1: Enderroc del dipòsit actual a l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. per
un import de 46.191,61 € (sense IVA).

Número : 2019-0415 Data : 17/05/2019

2. En data 26 de març de 2019 es va publicar en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Constantí l’anunci de licitació.

DECRET

Oscar Sanchez Ibarra (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 17/05/2019
HASH: 3c1a7815a4340300562b5dea49f5187c

DECRET D’ADJUDICACIÓ

-

Part dispositiva
Primer. Fer ús de la possibilitat d'avocació de les competències en matèria de contractació
delegades a la Junta de Govern Local en virtut de Resolució d’Alcaldia núm. 248/2015 de 30
de juny de 2015 en el coneixement d'aquest assumpte, en virtut de l'article 10 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, tenint en compte la necessitat de
tramitar amb celeritat aquest procediment per iniciar l’execució al més aviat possible degut
que està associada a una subvenció.
Segon. Adjudicar el contracte de les obres d’enderroc del dipòsit existent i construcció d’un
nou dipòsit de 2.000 m³ al Parc de les Forques al terme municipal de Constantí a les
següents empreses:
- Lot 1: Enderroc del dipòsit actual a l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. per
un import de 46.191,61 € (sense IVA) i 9.700,24€ d’IVA al 21%, en total 55.891,85€.
-

Lot 2: Construcció del nou dipòsit a l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios, S.A per
un import de 271.126,01 € (sense IVA) i 56.936,46€ d’IVA al 21%, en total
328.062,47€, i amb una reducció del termini d’execució de 30 dies.

-

Lot 3: Instal·lacions auxiliars a l’empresa Aquambiente Servicios para el Sector del
Agua, S.A.U. per un import de 144.768,81 € (sense IVA) i 30.401,45€ d’ IVA al 21%,
en total 175.170,26€.

El termini de durada del contracte global és de 6 meses i es planifica cada lot de la manera
següent:
-LOT 1: a partir de la data de formalització de l’Acta de Comprovació de Replanteig,
l’execució és 1 mes.
-LOT 2: a partir del mes següent de la data de formalització de l’Acta de Comprovació
de Replanteig, l’execució és de 4 mesos.
-LOT 3: a partir de la data de formalització de l’Acta de Comprovació de Replanteig,
l’execució és de 6 mesos.
Tercer. Excloure de la licitació a Sistemas de Tratamiento del Agua S.L, HPSA Construcción y
Servicios Medio Ambientales S.A, Garcia Riera, S.L i Técnicas del Hormigón Armado, S.A per
no haver introduït la paraula clau per desxifrar el sobre en l’aplicació del sobre digital, un
cop sol·licitada, abans de la data establerta per l’obertura del sobre únic el 17/04/19 tal com
es va publicar al perfil del contractant.
Quart. Requerir a les empreses adjudicatàries perquè procedeixin a formalitzar el
corresponent contracte administratiu abans del termini de 15 dies hàbils.
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-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives 2014/24/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 817/2009).
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s’oposi,
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

DECRET

-

Cinquè. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors.
Sisè. Comunicar aquesta adjudicació a l’àrea municipal de subvencions als efectes oportuns
de la subvenció atorgada per l’Agencia Catalana de l’Aigua per l’actuació de construcció
d’un dipòsit de 2.000m3 al terme municipal de Constantí.
Setè. Publicar l'adjudicació dels lots del contracte al perfil de contractant.
Vuitè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic de conformitat amb allò que estableix l’article 346 de la LCSP.

O recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació de l’anunci en
el perfil del contractant.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent.
L’Alcalde

DECRET

-Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte
recorregut, tret que es tracti d’un acte dictat per delegació, cas en el qual correspondrà la
resolució a l’òrgan delegant, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la
publicació de l’anunci en el perfil del contractant.
Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del recurs de reposició
sense que aquest hagi estat resolt, podrà entendre que ha estat desestimat i interposar
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Número : 2019-0415 Data : 17/05/2019

Novè.- Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, es podrà interposar un dels recursos següents:
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En Constantí, a la data de signatura electrònica

