DECRET CONTRACTACIÓ OBRES 6/2020 .-PROPOSTA ADJUDICACIÓ,.ANTECEDENTS.Atès que per decret d’alcaldia de data 29 de novembre de 2019 s’ha aprovat l’inici de l’expedient
per a l’adjudicació de les obres d’ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DELS ACCESSOS A LA
LOCALITAT DE LES PALLARGUES , mitjançant procediment obert, millor oferta qualitat preu i
millores d’execució sobre el projecte amb un pressupost base de licitació de la contractació es
fixa en la quantitat de setanta-tres mil quatre cents seixanta euros amb vuitanta-cèntims (
73.460,80 €) (IVA exclós). S’ha aprovat el plec de clàusules administratives particulars que han
de regir el procediment de licitació esmentat, disposant l’obertura del procediment de licitació,
mitjançant tramitació ordinària i pel procediment obert.
Havent-se establert com a data límit per a la presentació de la documentació el dia 18 de
desembre de 2019, s’han presentat, segons certificació lliurada al respecte la qual s’adjunta a
l’expedient, i confrontada amb la documentació que té la Mesa de Contractació, les propostes
següents:
Registro de Entrada

NIF

NÚM.267 DE 18 DE B 64639875

Empresa
EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS, SL.-

DESEMBRE DE 2019

NÚM.268 DE 18 DE A25007832

SORIGUÉ, SA

DESEMBRE DE 2019
NÚM.270 DE 18 DE B43494079

EXCAVACIONS GASSÓ, SL

DESEMBRE DE 2019
NÚM.271 DE 18 DE B66533456

ASFALTOS BARCINO, SL

DESEMBRE DE 2019
NÚM.272 DE 18 DE A25012386

ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU

DESEMBRE DE 2019
NÚM.273 DE 18 DE B63343206

ASFALTATS DE L’ANOIA, SL

DESEMBRE DE 2019
NÚM.274 DE 18 DE

A-25036880

JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO S.A.U.

DESEMBRE DE 2019

La mesa de contractació celebrada en data 10 de gener de 2020 acorda declarar ADMESES
les proposicions presentades pels candidats i amb l’ordre de puntuació d’acord amb l’informe de
criteris puntables econòmics que s’adjunten a l’acta de valoració de les puntuacions incorporat a
l’expedient :

EMPRESA

OFERTA
ECONÒMICA

MILLORA
1

TOTAL

EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS,
SL.-

17,41

10,00

27,41

SORIGUÉ, SA

18,63

20,00

38,63

EXCAVACIONS GASSÓ, SL

18,76

33,33

52,09

ASFALTOS BARCINO, SL

18,41

40,00

58,41

ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS
SAU

18,17

35,00

53,17

ASFALTATS DE L’ANOIA, SL

17,18

40,00

57,18

JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO S.A.U.

20,00

40,00

60,00

En conseqüència, els membres de la mesa de contractació acorden proposar a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte a l’empresa1.- JOSE ANTONIO ROMERO POLO SAU
AMB 60 PUNTS
FONAMENTS DE DRET
Atesa la regulació establerta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposen 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, el Reial decret 817/2009, de 8
de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques en el que no s’oposi a la Llei 3/2011, de 14 de novembre, i al Reial
decret 817/2009, de 8 de maig i el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública.
L’adjudicació del contracte serà motivada i es notificarà als licitadors en el termini màxim dels
10 dies hàbils següents al dia en què hagi estat acordada. Simultàniament es publicarà en el
perfil del contractant.
En virtut de quant s’ha exposat, considerant els informes Atès el que disposen els articles 28,
13 i 116, la disposició Addicional 2ª de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, RESOLC
Primer.- Proposar l’adjudicació de les obres d’ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DELS
ACCESSOS A LA LOCALITAT DE LES PALLARGUES “a l’empresa JOSE ANTONIO
ROMERO POLO, SAU , segons el projecte redactat per l’arquitecte tècnic Sr. Ramon Bergé
Mediavilla pel preu de 62.400 € més IVA de 13.104,00 €, amb un total de 75.504,00€.
Haurà de realitzar les millores següents: execució de 480 metres de paviment per 3 mestres
d’amplada.

Segon.- Aquest acord estarà condicionat a la presentació en un termini de deu dies a comptar
de l’endemà de la notificació del present acord la documentació acreditativa d’estar al corrent en
el pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i la d’haver constituït la
garantia definitiva per un import de 3.120 €.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador
ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs,
en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 159.4.f).4º de la
LCSP i podrà ser adjudicat al segon licitador ASFALTOS BARCINO, SL
Tercer.-- Notificar a l’empresa adjudicatària del contracte, la present resolució i citar-los per a la
signatura del contracte que tindrà lloc dins dels quinze dies hàbils següents en que es rebi la
notificació de l’adjudicació als licitadors en la forma que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del sector públic i sempre i quant hagi presentat la documentació requerida. .
Advertir que, quan per causes imputables a l’adjudicatària no s’hagués formalitzat el contracte
dins del termini indicat, s’entendrà que el licitador retira l’oferta i se’l tindrà per desistit del
procediment.
Quart.- Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord en el Perfil de contractant.
Cinquè.- Formalitzat el contracte, l’empresa JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU com
adjudicatària de l’obra haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut de l’Obra ajustat a l’Estudi
de Seguretat i Salut del Projecte per a la seva aprovació per l’Ajuntament, previ informe del
director facultatiu de les obres, i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat
aquest tràmit es procedirà a l’acta de replanteig i inici de l’obra.
Sisè.- Designat com a responsable del contracte al Sr. Ramon Bergé Mediavilla.
Setè.- Notificar aquest acord a totes les interessades i individualment a les licitadores excloses
les raons per les quals no s’ha admès la seva oferta, tot adjuntant còpia de la documentació
corresponent a cadascuna.

Ho mana i signa els senyor alcalde de l’Ajuntament, davant meu la secretària que en dono fe.
Plans de Sió, 17 de gener de 2020

davant meu,
L’alcalde

La secretària

