IDENTIFICADORS

DOCUMENT
DECRET D'ALCALDIA/ DECRET DE PRESIDENCIA (TD01-011): DEC_ALC
_ADJUDICACIO CONTRACTE PONT_29052021 (versión 2)

Núm.: 2021/143
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: X4J7O-6QZPI-R21T3
Data d'emissió: 1 de Juny de 2021 a les 0:02:23
Pàgina 1 de 3

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Alcalde de l'Ajuntament de Lluçà.Signat 31/05/2021 19:33
2.- Secretària - Interventora de l'Ajuntament de Lluçà.Signat 31/05/2021 23:15

APROVAT
31/05/2021 23:15

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 14006785 X4J7O-6QZPI-R21T3 766F3781216CF4A25FA5513521E4741C724F970C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu
comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=lluca

DECRET D’ALCALDIA
Atès que el Ple de l'Ajuntament de Lluçà, en la sessió ordinària del dia 28 d’abril de 2021,
va aprovar l’expedient de contractació de les obres de reparació del pont del molí del puig
oriol sobre la riera de Lluçanès al camí de la Roca d’en Bosch, del municipi de Lluçà.
Vist que havent estat publicat el corresponent anunci al perfil del contractant de
l’Ajuntament de Lluçà, al tauler oficial d’edictes de la Corporació i al de la pàgina web
municipal (www.lluca.cat), es varen presentar proposicions per a prendre part en la
licitació per les empreses següents:
EMPRESA
1 OBRES I PAVIMENTS BOU SL
2 ESTRUCTURAS TÉCNICAS Y SERVICIOS DE REHABILITACIÓN SL
3 CONSTRUCCIONS ICART SA
Atès que en data 27 de maig la mesa de contractació va valorar les ofertes presentades;
essent el resultat el següent:

EMPRESA

PUNTUACIÓ
ECONÒMICA MILLORA 1

MILLORA 2

PUNTUACIÓ
TOTAL

1 OBRES I PAVIMENTS BOU SL
ESTRUCTURAS TÉCNICAS Y SERVICIOS DE REHABILITACIÓN
2 SL

15,00

40,00

45,00

100,00

13,92

40,00

45,00

98,92

3 CONSTRUCCIONS ICART SA

14,63

40,00

45,00

99,63

Atès que a la mateixa data, 27 de maig, la mesa de contractació va proposar
l’adjudicació a l’empresa OBRES I PAVIMENTS BOU SL, ja que va presentar l’oferta
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
73.000,00 euros (SETANTA TRES MIL EUROS), al que s'addicionarà l'Impost sobre el
Valor Afegit per valor de 15.330,00 euros (QUINZE MIL TRES CENTS TRENTA EUROS),
la qual cosa suposa un total de 88.330,00 euros (VUITANTA VUIT MIL TRES CENTS
EUROS)
Atès que de conformitat amb el que disposa la clàusula 17, l’òrgan de contractació
adjudicarà el contracte en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar del dia final de
presentació de les proposicions. Transcorregut el termini anterior sense que es notifiqui
l’adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.
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De conformitat amb el que determina la clàusula 19 del plec de clàusules administratives
particulars, La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la firma, en el termini
màxim de 15 dies, d’acceptació de l’empresa adjudicatària de la resolució d’adjudicació i
es publicarà en el perfil de contractant.
La garantia definitiva a constituir pel licitador/es que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació,
IVA exclòs. La garantia definitiva es realitzarà mitjançant retenció respecte a la primera
certificació que s’aprovi.
Atès que per acord plenari és va facultar a la Sra. alcaldessa tant àmpliament com en
dret sigui necessari, per a realitzar les gestions precises i signar els documents que es
requereixi per la contractació de dita obra.
RESOLC:
PRIMER.- Adjudicar el contracte de les obres de reparació del pont del molí del puig oriol
sobre la riera de Lluçanès al camí de la Roca d’en Bosch, a l’empresa “OBRES I
PAVIMENTS BOU SL” , pel preu de pel preu de 73.000,00 euros (SETANTA TRES MIL
EUROS), al que s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de 15.330,00 euros
(QUINZE MIL TRES CENTS TRENTA EUROS), la qual cosa suposa un total de
88.330,00 euros (VUITANTA VUIT MIL TRES CENTS EUROS), amb estricta subjecció a
la documentació, al plec de clàusules administratives particulars i al projecte que ha regit
la contractació així com els compromisos que es deriven de la proposició presentada
per l’adjudicatari.
SEGON.- Requerir a l'adjudicatari la formalització del contracte en un termini de 15 dies
hàbils (següents a comptar des de la data de la notificació de l'adjudicació), mitjançant la
signatura de la notificació de l’adjudicació.
TERCER.- Requerir a l'adjudicatari perquè presenti en el termini de 10 dies hàbils, a
comptats des de la formalització del contracte, el Programa de Treballs i el corresponent
Pla de seguretat i salut en el treball.
QUART.- Notificar aquesta resolució a les empreses.
CINQUÉ.- Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant (www.lluca.cat) .
Lluçà, a la data de la signatura electrònica,
L'alcaldessa

La secretària
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