Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

257/2018

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Us notifiquem que en la sessió celebrada el dia 6 de novembre de
2018 s’adoptà l’acord següent:

Expedient 257/2018. Contracte d'obres per procediment obert
L’Ajuntament ha licitat l’obra per procediment obert sumari per executar la
memòria valorada “Actuació en camí públic local segons l’Ordre
GAH/105/2017" amb les següents dades:
Tipus de contracte:
Contracte d’obres
Objecte del contracte:
L’objecte del contracte és el tractament de paviment de mescla bituminosa
del camí de Bràfim – Puigpelat – Nulles i treballs de neteja i sanejament
previs.
A aquest efecte la Junta de Govern Local, en data 11 de juliol de 2017, va
aprovar l’expedient 85/2017 "Aprovació de la memòria valorada «Actuació
en camí públic local segons l’Ordre GAH/105/2017»".
Procediment de contractació:

Tipus de Tramitació:

Obert simplificat sumari
Codi CPV:

Ordinària

45233222-1
Valor estimat del contracte:
38.982,00 €
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NOTIFICACIÓ

Pressupost base de licitació IVA exclòs:

IVA 21%:

38.982,00 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs:

8.186,22 €

47.168,22 €
Durada de l'execució:
15 dies
A la licitació electrònica s’han presentat les següents empreses:
Tecnología de Firmes, SA
Auxiliar de Firmes i Carreteras, SA
En data 6 de novembre s’ha procedit a l’obertura dels sobres electrònics i la
mesa de contractació, arran de l’oferta econòmica presentada, com a únic
criteri de selecció, ha proposat l’adjudicació del contracte a l’empresa
Tecnología de Firmes, SA.
La Junta de Govern Local, per delegació de competències atorgades per
l’Alcaldia mitjançant Decret de 30 de juny de 2015, acorda per unanimitat:
Primer.- Adjudicar el contracte d’obres per procediment obert simplificat
sumari per executar l’”Actuació en camí públic local segons l’ordre
GAH/105/2017” 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:
PREU
32.880,00 €
6.904,80 € (IVA)
La raó per a l’adjudicació ha estat el preu més baix tenint en compte que era
l’únic criteri d’adjudicació.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent al contracte amb càrrec a l’aplicació
corresponent del Pressupost de 2018.
Tercer.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de
15 dies.
Quart.- Designar com a responsable del contracte a l’Alcaldessa.
Cinquè.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
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ADJUDICATARI
Tecnología de Firmes, SA

Sisè.- Notificar a Tecnología de Firmes, SA, la present Resolució i advertint-lo
que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura
d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació i amb l’aportació de
la garantia definitiva per import 1.644 €. La formalització haurà

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Contra la Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar
alternativament recurs de reposició potestatiu davant l’Alcaldia
d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes, de conformitat amb els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i computant-se
els terminis de conformitat amb l'establert en la Disposició addicional
quinzena 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; o bé interposar directament
recurs
contenciós-administratiu,
davant
Jutjat
Contenciós
Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos, a comptar des
de la pràctica de la present notificació, de conformitat amb l'article 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de
reposició
potestatiu
no
podrà
interposar
recurs
contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o
s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici
de què pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar
més convenient al seu dret.

