AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)
DECRET 143/2020
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE RENOVACIÓ I MILLORA DE
LA CANONADA DE LA CAPTACIÓ DEL RIU D’ARFA AL DIPÒSIT D’ARFA.
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l'Ajuntament de Ribera de l'Urgellet,
“En relació a la contractació de les obres de “Renovació i millora de la canonada de la
captació del riu d’Arfa al dipòsit d’Arfa”, pel procediment obert simplificat abreujat.
Atès que el ple municipal, reunit el dia 13 de novembre del 2020, va aprovar l’expedient
de contractació de l’obra esmentada, i va aprovar l’obertura del procediment de
contractació mitjançant procediment obert simplificat atesa la quantia del projecte.
Atesa la puntuació de les ofertes de 9 de desembre del 2020 per part de la Mesa de
Contractació:
CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU

200 PUNTS

IRRIGA WATER SOLUTIONS, SL

350 PUNTS

RIBALTA I FILLS SA

202 PUNTS

TRANPORTS I EXCAVACIONS MEYA SL

350 PUNTS

ANTONIO ROCA SA

0 PUNTS

RIPOLL OLIVERAS SL

350 PUNTS

ÀRIDS I FORMIGONS PONT D’ESPIA SL

300 PUNTS

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES GONFER SL

100 PUNTS

RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS SL

301 PUNTS

Ates la valoració per part de la Mesa de Contractació dels criteris de desempat de les 3
empreses amb 350 punts, de dia 11 de desembre del 2020.
Atesa la proposta de la Mesa de Contractació de data 11 de desembre del 2020,
d’adjudicació de l’esmentat contracte a l'empresa IRRIGA WATER SOLUTIONS SL.

HE RESOLT:
Primer.- Adjudicar les obres de ” Renovació i millora de la canonada de la captació del
riu d’Arfa al dipòsit d’Arfa” a l’empresa IRRIGA WATER SOLUTIONS SL, per
import de 73.509,58,-€ (IVA inclòs).
Segon.- Comunicar a IRRIGA WATER SOLUTIONS SL:
1.- que ha d’aportar la garantia definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació
(IVA exclòs): 3.037,59,-€, i la documentació que s’estableix a la clàusula quinzena del
Plec de condicions en el termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la
recepció de la notificació d’aquesta Resolució.
2.- que l’execució de les obres es desenvoluparà d’acord amb els plecs de clàusules i la
documentació tècnica aprovada, d’acord amb el contingut de l’oferta presentada i amb
compliment de les millores en relació a l’oferta econòmica i amb les característiques i
avantatges de la proposició que han determinat la selecció.
3.- que segons l’article159.6 g) de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, la
formalització del contracte s’efectua mitjançant la signatura d’acceptació pel
contractista de la resolució d’adjudicació.
Tercer.- aplicar la despesa a càrrec de la partida pressupostària corresponent del
pressupost de la corporació de l’exercici 2020.
Quart.- notificar aquesta Resolució a les empreses que han participat en el procés de
contractació, amb indicació del recursos procedents, i deixar-ne deguda constància a
l’expedient de conformitat amb l’article 155 LCSP.
Cinquè.- publicar l’adjudicació mitjançant anunci al Perfil del Contractant de
l’Ajuntament.
D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri per la
seva ratificació i coneixement.
El Pla de Sant Tirs, 14 de desembre del 2020.
L'alcaldessa

