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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1468/2019

La junta de govern local

Immaculada Jané i Viñals, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 28 / d’octubre / 2019 s’adoptà l’acord següent:
Contractació. Expedient 1468/2019. Obres procediment obert simplificat sumari.
"Obres de renovació del generador de la central hidroelèctrica del Molí de Foix"

Obres de renovació del generador de la central hidroelèctrica del Molí
de Foix.
Procediment: Obert
Tipus de contracte:
Tramitació: Ordinària
simplificat sumari
Obres
Accepta
Revisió de
Classificació CPV:
Accepta variants:
renovació:
preus /
45310000-3
No
No
fórmula: No
Pressupost base de
Impostos: 21%
Total: 61.396,67€
licitació: 50.741,05 €
Garantia provisional:
Garantia
Garantia definitiva: No
No
complementària: No
Lots: un únic lot
A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document
Plec prescripcions tècniques
Proposta de contractació de l’obra
Informe de Secretaria
Plec de clàusules administratives
Resolució de l'òrgan de contractació
Anunci de licitació
Acta de la Mesa de Contractació

Data/Núm.
22.07.2019
13.09.2019
13.09.2019
13.09.2019
16.09.2019
1.10.2019
21.10.2019
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David Rodríguez González (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 06/11/2019
HASH: 0fa96b7115b46a2b29b8c030f98d5f21

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de secretaria, i de
conformitat amb l’establert en la Disposició Addicional Segona 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; la Junta de
Govern Local, en virtut de les facultats que té delegades per decret d’Alcaldia
209/2019, de 7 de juliol:

PRIMER. Adjudicar el contracte de Obres de renovació del generador de la
central hidroelèctrica del Molí de Foix , 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:
Indesol del Solsonès, SL, per un import de 49.586,78€ més un 21% d’IVA
(10.413,22€), el que fa un total de 60.000,00 € (IVA inclòs)
SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagi estat
seleccionada l’oferta, la següent proposta per part del licitador Indesol del
Solsonès, S.L : « Que la empresa Indesol del Solsonès, S.L, disposa d’un servei
de guàrdies per les averies que hi hagi fora d’horari comercial i en dies festius,
pel que es compromet a dur a terme assistència tècnica en un termini màxim
de 1 hora des de que es doni l’alarma de la fallida del servei.»
TERCER. Disposar la despesa corresponent d'acord amb l'informe de
fiscalització que s'emeti per la Intervenció.
QUART. Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de
practicar les anotacions comptables que procedeixin.
CINQUÈ. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de
15 dies.
SISÈ. Designar com a responsable del contracte el director executiu d’aquestes
obres.
SETÈ. Notificar a INDESOL DEL SOLSONÈS, S.L., adjudicatari del contracte, la
present resolució.
VUITÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant
en termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i
amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic.
NOVÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import
d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre
el Valor Afegit.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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ACORDA
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