Ajuntament de Xerta

Decret núm. 274/2017
Identificació de l’expedient
Expedient núm. 03/2017 relatiu a la contractació d’obres
Antecedents de fet
Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 139 de data 21 de juny de 2017 es va aprovar inicialment el
PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AV. DE L’ESTACIÓ DEL MUNICIPI DE XERTA i es va publicar al BOPT
núm. 127 de 3 de juliol de 2017 i a l’etauler i fou aprovat definitivament el 17 d’agost de 2017 atès
que no es van presentar reclamacions.
Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 176/2017 de 29 d’agost es va aprovar l’expedient de contractació
de les obres PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE L’ESTACIÓ DEL MUNICIPI DE XERTA
mitjançant procediment obert, amb un criteri d’adjudicació, per un import de licitació de
67.884,19€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 56.102,64 € i 11.781,55 €, en concepte
d'Impost sobre el valor afegit al tipus del 21 % i es va aprovar el plec de clàusules administratives que
han de regir la contractació de les obres.
Es va fer a publicació al BOPT núm. 175 de data 8 de setembre de 2017 i al perfil del contractant.
Segons l’esmentada publicació l’obertura del sobre núm. 1 relatiu a la documentació
administrativa s’havia de produir el primer dimecres des de la data de finalització del termini per
presentar ofertes.
El dia 4 d’octubre de 2017 finalitzava el termini per presentar les esmentades ofertes, i la mesa,
que es va reunir el dia 11 d’octubre i va acordar:
“Primer. Admetre les proposicions presentades pels següents licitadors:
Núm.
1
2
3
4
5
6

Empresa
OBRES VENT I SOL 2010 SL
EXXABER SL
CONSTRUCCIONS ISALCID SL
REGIMOVI SL
CONSTRUCCIONES 3 G SA
EDIFISA ENTER SL

Segon. Excloure a la següent empresa atès que els defectes no són esmenables:
Núm.

Empresa

Raons de la seva exclusió
No s’acredita suficientment la capacitat econòmica:
•

1

RAMON RUANA
FONT

No aporta d’acord amb el punt 9.A) còpia de la pòlissa
d’assegurança d’indemnització per riscos professionals per
un import igual o superior al de la licitació, ni rebut

No acredita suficientment la solvència Tècnic professional:
•

Només aporta una relació de tres obres, sense certificats de
bona execució, i , dos de les quals, no corresponen amb
l’objecte de licitació d’aquest contracte.
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Un cop notificada electrònicament l’exclusió, la Mesa de Contractació, es tornà a reunir el 30
d’octubre per a l’obertura del sobre núm. 2 i acordà:
 “ Elevar a l'òrgan de contractació la relació classificada, per ordre decreixent, de les
proposicions presentades i acceptades.
ORDRE
1
2
3
4
5
6

LICITADOR
REGIMOVI SL
EDIFISA ENTER SL
EXXABER SL
CONSTRUCCIONS ISALCID SL
CONSTRUCCIONES 3 G SA
OBRES VENT I SOL 2010 SL

PUNTUACIÓ
60,00 punts
56,28 punts
49,65 punts
46,76 punts
42,33 punts
30, 00 punts

 Publicar l’Acta al perfil del contractant.”
Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 254/2017 de 3 de novembre es va acordar:
“Primer.- Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades i acceptades en
l'expedient de contractació de les obres incloses en PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’AV.
DE L’ESTACIÓ DEL MUNICIPI DE XERTA:
ORDRE
1
2
3
4
5
6

LICITADOR
REGIMOVI SL
EDIFISA ENTER SL
EXXABER SL
CONSTRUCIONES ISALCID SL
CONSTRUCCIONES 3 G SA
OBRES VENT I SOL 2010 SL

PUNTUACIÓ
60,00 punts
56,28 punts
49,65 punts
46,76 punts
42,33 punts
30,00 punts

Segon. Requerir a l’empresa REGIMOVI SL perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils,
comptats des de la recepció d’aquesta requeriment, acrediti que ha constituït la garantia
definitiva per un import de 2.193,35€, acrediti disposar de la capacitat suficient per
contractar amb l'administració, aporti els certificats d’estar al corrent de la Seguretat
Social i del compliment de les obligacions tributàries, o l’autorització a l’òrgan de
contractació per a la seva obtenció directa i aboni les despeses de publicitat quantificades
en 134,45€. (...)”
En data 10 de novembre de 2017 s’ha rebut per part del licitador amb l’oferta econòmicament més
avantatjosa, REGIMOVI SL, els documents justificatius a què fan referència els articles 146.1 i 151.2
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com justificació de la constitució de la
garantia definitiva.
Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:
-

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).
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-

-

Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei
de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a
la LCSP
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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels Ens Locals.

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la Disposició Addicional
segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, és l’Alcalde.
Resolució
Per tot l’exposat, resolc:
Primer. Adjudicar el contracte per l’execució de les obres D’ARRANJAMENT DE L’AVINGUDA DE
L’ESTACIÓ DEL MUNICIPI DE XERTA, a l'empresa REGIMOVI SL, amb NIF B43454933, per import de
53.076,65€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 43.865,00€, pressupost net, i 9.211,65€ en
concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb subjecció als plecs de clàusules
administratives i tècniques aprovats.
Segon.- Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la
notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Tercer.- Nomenar director facultatiu de l’obra i coordinador en matèria de seguretat i salut el tècnic
el Sr. Héctor I. Sancho, redactor del projecte.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en el procés de
contractació, i al director facultatiu, amb indicació dels recursos procedents.
Sisè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de
conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Xerta, 1 de desembre de 2017
L’alcalde-president
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