INFORME D’OFICINA TÈCNICA
ÀREA DE SOSTENIBILITAT I TERRITORI
er de Lluis de
Motiu: Adjudicació de les obres de reurbanització del carrer
Requesens.
Data: 23 de setembre de 2020

1.

Antecedents de fet

Al juliol de 2020 es va redactar el document memòria valorada de reurbanització del
carrer de Lluis de Requesens,
Requesens que constitueix l’objecte del contracte.
El 22 de setembre de 2020 es va aprovar l’informe justificatiu de necessitat
n
del
contracte menor d’obres, de data 21 de setembre de 2020.
El 24 de juliol de 2020, l’Ajuntament sol·licità a cinc empreses la presentació d’ofertes
econòmiques per tal d’executar l’objecte del contracte, d’acord amb l’art. 35.6 lletra c)
de les bases d’execució
ó del pressupost de l’any 2020 i dins el termini abans del 15 de
setembre de 2020.
Construccions Fertres, SL
Asfalts i Equips de Vialitat, SL
Covan Obres Públiques,SL
Civil Stone, SL
Constraula
El 31 d’agost de 2020 l’empresa Construcciones Fertres SL oferta amb un pressupost
de 29.849,99 € més IVA 21% 6.268,49 €, en total 36.118,48 €
El 8 de setembre de 2020
0 l’empresa Asfalts i Equips de Vialitat, SL oferta amb un
pressupost de 31,700,00 € més IVA 21% 6.657,00 €, en total 38.357,00 €
El 14 de setembre de 2020 l’empresa Covan obres Públiques, SL oferta amb un
pressupost de 31.407,92 € més IVA 21% 6.595,66 €, en total 38.003,58 €
El 15 de setembre de 2020 l’empresa Civil Stone, SL presenta una oferta amb un
pressupost de 30.900,00 € més IVA 21% 6.489,00 €, en total 37.389,00 €
La empresa Constraula no presenta oferta en el termini especificat
El 23 de setembre de 2020, a la vista de les ofertes plantejades, l’Ajuntament sol·licita
a l’empresa Construccions Fertres,
Fertre SL la declaració responsable d’acreditació de la
seva capacitat d’obrar i habilitació professional.
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Atès el requeriment, l’empresa presenta, en
en data 24 de setembre de 2020,
2020 la
declaració responsable corresponent.
2.

Tipus de contracte

El contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte d’obres
’obres en base al
que estableixen els arts. 25.1/26 i 13/16/17 de la Llei 9/2018, de 8 de novembre, de
contractes
es 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 24 de
febrer de 2014 (LCSP).
3.

Empresa proposada

Es proposa contractar amb l’empresa construccions Fertres, SL atès que la seva oferta
és la més avantatjosa econòmicament.
econòmicament
4.

Aplicació pressupostària

Les obligacions econòmiques del contracte s’abonaran a càrrec de la següent
aplicació pressupostària del pressupost municipal de l’any 2020, que disposa de crèdit
suficient
ent i adequat: 4020 153304 61901 Remodelació del carrer de Lluis de Requesens
Per tal de donar compliment a la despesa originada pel contracte, es tramita reserva
re
de crèdit número RC27522 i per un import de 39.586,63 €.
er tot allò exposat, es PROPOSA:
Per
L’adjudicació
udicació del contracte menor de les obres de reurbanització del carrer de Lluis de
Requesens a l’empresa Construcciones Fertres SL amb CIF B64410327, per un import
de 29.849,99 €, IVA
A exclòs, més la quantitat de 6.268,49 € corresponent al 21%
21 d’IVA.

Joan Llunell i Oliver
Cap d’Oficina Tècnica i Obres Públiques
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