Expedient núm. 1359/2020

DECRET

En el termini atorgat EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL ha presentat la
documentació requerida i ha constituït la garantia definitiva mitjançant assegurança de
caució.
FONAMENTS DE DRET
Articles 150 i 151 en relació amb els articles 157 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, respecte de la classificació i l’adjudicació
dels contractes, notificació i publicació.
Per resolució d’Alcaldia 2019-0601, de data 28 de juny de 2019, l’alcalde va delegar a
la Junta de Govern Local la competència relativa a “les contractacions i concessions
de tota classe i l’aprovació de projectes d’obres i serveis quan la seva contractació o
concessió sigui competència de l’alcaldia”
Per tot això,
RESOLC
Primer. Adjudicar el contracte administratiu d’obres del Projecte executiu de
remodelació parcial del Pavelló Esportiu Can Sorts, a EUROCATALANA OBRES I
SERVEIS, SL, amb NIF B62554035, pel preu ofertat de 279.934,89 € sense IVA, més
58.786,33€ en concepte d’IVA al 21%, essent el total de 338.721,22€, amb les
següents millores ofertades:
a) Millora de rehabilitació de les façanes del pavelló mitjançant pintat del parament
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Per decret d’Alcaldia 2020-1031, ratificat en sessió de Junta de Govern Local de data 14
d’octubre de 2020 es va aprovar la classificació de les ofertes, la declaració de l’oferta
més avantatjosa i el requeriment a EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL per
presentar diversa documentació.
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La Mesa de contractació, en data 23 de setembre, va procedir a l’obertura dels sobres,
examen de la documentació i classificació de les ofertes presentades. A més a més va
proposar a l’òrgan de contractació la classificació de les ofertes i l’adjudicació del
contracte, previ requeriment de la documentació detallada a la clàusula 1.18) del plec de
clàusules administratives.

Número: 2020-1108 Data: 20/10/2020

Per acord de Junta de Govern Local de data 17 de juny de 2020 es va aprovar l’inici de
la licitació de les obres de remodelació parcial del Pavelló Esportiu de Can Sorts de
Sentmenat, per procediment negociat sense publicitat i el plec de clàusules
administratives particulars, amb un pressupost base de licitació, de 300.136,39€, IVA
exclòs, més 63.028,64€, en concepte de 21% d’IVA, sent el total de 363.165,03€, IVA
inclòs.

vertical exterior. PEC: 40.380,56 € (IVA inclòs), desglossat en 33.372,36€ més
7.008,20 € d’IVA
b) Millora consistent en el pintat de les portes d’evacuació de la façana principal i
porta de sortida de vehicles de la façana lateral. PEC: 2.136,52 € (IVA inclòs),
desglossat en 1.765,75 € més 370,80 € d’IVA
c) Millora consistent en la unificació dels subministraments de gas natural del
complex esportiu. PEC: 2.159,85 € (IVA inclòs), desglossat en 1.785,00 € més
374,85 € d’IVA
d) Millora consistent en la unificació de la instal·lació de calefacció i ACS existents.
PEC: 9.539,35 € (IVA inclòs), desglossat en 7.735,00 € més 1.624,35 € d’IVA
e) Millora consistent en la col·locació de càmeres de video-vigilància. PEC: 9.539,35
€ (IVA inclòs), desglossat en 7.735,00 € més 1.624,35 € d’IVA

Quart. Requerir a l’adjudicatari perquè presenti el Programa de Treball, en el termini
màxim d’una setmana, comptat des de la notificació de l’adjudicació del contracte,
segons estableix la clàusula 3.5 del Plec de clàusules administratives.
Cinquè. Requerir a l’adjudicatari perquè procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte en un termini de quinze dies hàbils a comptar del següent a la recepció de la
notificació de l’adjudicació mitjançant signatura electrònica, per part del representant
legal de l’empresa, des del portafirmes de la seu electrònica de l'Ajuntament de
Sentmenat.
Sisè. Publicar aquesta resolució en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de
Sentmenat.
Setè. Notificar la present resolució a tots els licitadors.
L’alcalde
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Tercer. Requerir a l’adjudicatari perquè lliuri el Pla de Seguretat i Salut, abans de la
formalització del contracte, segons estableix la clàusula 3.3 del Plec de clàusules
administratives.
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa per import de 338.721,22 euros (IVA inclòs) en
favor de EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL, amb NIF B62554035, en concepte
de pressupost d’adjudicació del contracte de referència, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 240-342-63202 del Pressupost vigent
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f) Ampliació del termini de garantia. 5 anys

