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DEC.NÚM.:178/2018

DECRET D'ALCALDIA
Atès que per acord del Ple de la corporació en data 26 de març de 2018 es va resoldre aprovar
l’expedient de contractació de les obres necessàries per la renovació d’un tram de la canonada
d’impulsió de l’ETAP i renovació de la xarxa al camí del Casó.
Vist que havent estat publicat el corresponent anunci al perfil del contractant de l’Ajuntament de
Lluçà i al de la pàgina web municipal (www.lluca.cat), es varen presentar proposicions per a
prendre part en la licitació per les empreses següents:

Atès que en data 6 de juny de 2018 la mesa de contractació va valorar les ofertes presentades;
essent el resultat el següent:

Atès que la mesa va resoldre sol·licitar requeriment al licitador número 2 per incorre en
presumpció d ‘anormalitat.
Atès que en data 11 de juny de 2018, l’empresa AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL SL, han
presentat justificació a la baixa presumptament anormal, amb registre d’entrada número 466-1.
Atès que la mesa de contractació ha emès informe en data 12 de juny de 2018, resolent vàlids els
arguments presentats, en tant que la temeritat és de 1.278,73 €, import que queda perfectament
recuperat amb la reducció de despeses generals que proposen, així com que disposa de
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maquinària pròpia, comporta uns preus/hora més ajustats i la proximitat de les instal·lacions a
l’obra també redueix els costos indirectes.
Atès tot lo anterior la mesa de contractació proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa
AÏLLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL SL, ja que va presentar l’oferta econòmicament més
avantatjosa per als interessos municipals, després de valorar i ponderar els criteris establerts en el
plec de clàusules amb les proposicions presentades, pel preu de 45.034,44 € inclòs l’impost sobre
el valor afegit.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 21 del plec de clàusules administratives
particulars, la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la firma, en el termini màxim de
tres dies, d’acceptació de l’empresa adjudicatària de la resolució d’adjudicació i es publicarà en el
perfil de contractant.
De conformitat amb el que determina la clàusula 19 del plec de clàusules administratives
particulars així com l’article 151.3 del TRLCSP,
RESOLC
PRIMER.- Adjudicar el contracte de les obres necessàries per la renovació d’un tram de la
canonada d’impulsió de l’ETAP i renovació de la xarxa al camí del Casó, a “AÏLLAMENTS I
INSTAL·LACIONS RIAL SL” pel preu de 37.218,55€ sense comptar l’I.V.A., el qual ascendeix a
7.815,89€, amb estricta subjecció al projecte tècnic definitivament aprovat, al plec de clàusules
administratives particulars que ha regit la contractació així com els compromisos que es deriven
de la proposició presentada per l’adjudicatari.
SEGON.- Requerir a l'adjudicatari la formalització del contracte mitjançant la firma d’acceptació de
la resolució d’adjudicació, en el termini màxim de tres dies, a comptar des de la data de la
notificació de l'adjudicació.
TERCER.- Requerir a l'adjudicatari perquè presenti en el termini de 15 dies naturals, a comptar a
partir de la data des de la notificació de la adjudicació, el Programa de Treballs i el corresponent
Pla de seguretat i salut en el treball.
QUART.- Notificar aquesta resolució a les empreses.
CINQUÈ.- Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant (www.lluca.cat).
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