25/09/2018 Secretària

Mireia Boté Massagué, Secretària de l’Ajuntament de Premià de Dalt,
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C E R T I F I C O :

La tramitació i l’aprovació de l’expedient de contractació s’ha realitzat respectant la
normativa prevista als articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector
Públic.
El preu màxim de la licitació s’estableix en la quantitat de 416.618,35 euros (IVA
inclòs).
En data 12 de juliol de 2018 es va dur a terme l’obertura pública del SOBRE ÚNIC
corresponent a la documentació administrativa i a la documentació relativa als criteris
avaluables de forma automàtica.
D’acord amb el que consta a l’acta, la Mesa de Contractació va acordar requerir
documentació esmenable a les empreses OTXANDIANO EMPRESARIAL, S.A.U.,
VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. i TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A.
En data 17 de juliol de 2018, l’empresa OTXANDIANO EMPRESARIAL, S.A.U., dins del
termini establert, va presentar la documentació requerida.
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25/09/2018 Alcalde

En data 15 de juny de 2018, per Decret d’Alcaldia, es va aprovar l’inici de l’expedient
de contractació de les obres d’urbanització dels accessos al barri de Santa Anna-Tió pel
Camí del Mig, rotonda i voreres del Camí del Mig, de Premià de Dalt, per urgència i
mitjançant un procediment obert simplificat.
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“PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'APROVACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ
DEFINITIVA A L'EMPRESA TECYR CONTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A. PER A LA
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DELS ACCESSOS AL BARRI SANTA ANNA.

Triadó Bergés, Josep

Que la Junta de Govern Local en la sessió Ordinària celebrada el dia 17 de setembre de
2018 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
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En la mateixa data, l’empresa VIALITAT I SERVEIS, S.L.U., dins del termini establert, va
presentar la documentació requerida.
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En data 19 de juliol de 2018, l’empresa TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES,
S.A., dins del termini establert, va presentar la documentació requerida.

94,63
93,04
92,72
91,08
79,55

La proposta presentada per l’empresa TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A.,
en data 5 de juliol de 2018, amb RGE núm. 3329 és la següent:
 PROPOSICIÓ ECONÒMICA:
 REDUCCIÓ TERMINI D’EXECUCIÓ:
 AMPLIACIÓ TERMINI DE GARANTIA:

272.026,70 (IVA exclòs)
7 setmanes
15 mesos
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TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A.
OTXANDIANO EMPRESARIAL, S.A.U.
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.
MOIX SERVEIS I OBRES, S.L.
GESTIÓN DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA
DORADA, S.A
VORACYS, S.L.
AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A.
VIALITAT I SERVEIS, S.L.U.
COYNSA 2000, S.L.
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EMPRESA

PUNTUACIÓ
TOTAL
(Fins a 100 punts)
100,00
98,23
94,92
93,99

Triadó Bergés, Josep

En data 20 de juliol de 2018 es va dur a terme l’acte d’avaluació de la documentació
requerida i la Mesa de Contractació va acordar proposar a la Junta de Govern Local la
contractació de l’empresa TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A., atès que
va ser l’empresa que va obtenir una millor puntuació, d’acord amb el que consta a la
taula que es transcriu a continuació:

ACORDS
1. ADJUDICAR DEFINITIVAMENT a l’empresa TECYR CONSTRUCCIONES Y
REPARACIONES, S.A., amb CIF A-84284892, la contractació de les obres
d’urbanització dels accessos al barri de Santa Anna-Tió pel Camí del Mig,
rotonda i voreres del Camí del Mig, de Premià de Dalt, pel preu de 272.026,70 €
(IVA exclòs).
2. DISPOSAR la despesa de 329.152,31 € (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 500/1532/60900-LL. BARRIS OBRES URBANITZACIÓ, en concepte
de la contractació de les obres d’urbanització dels accessos al barri de Santa
Anna-Tió pel Camí del Mig, rotonda i voreres del Camí del Mig, de Premià de
Dalt.
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Vistes les competències que em van ser conferides per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant un Decret de data 23 de juny de 2015, proposo a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
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Vist el que disposa l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.

Triadó Bergés, Josep

En data 7 d’agost de 2018 i número de registre electrònic E/004569-2018, l’empresa
TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A., va presentar la documentació
requerida per a formalitzar el contracte, d’acord amb el que s’exigeix en el plec de
clàusules administratives particulars.
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En data 27 de juliol de 2018, la Junta de Govern Local va acordar requerir la
documentació necessària per a l’adjudicació definitiva del contracte a l’empresa TECYR
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A., atès que es va considerar que la seva
proposició estava qualificada i, per tant, era susceptible de ser aprovada per
l’Ajuntament, d’acord amb els criteris i objectius establerts en els plecs de clàusules
administratives particulars incorporats a l’expedient.
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L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió anteriorment
expressada, amb les reserves previstes en l’article 206 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals.
I perquè així consti expedeixo aquest certificat d’ordre i amb el vist-i-plau de l’Alcalde.
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.
Vist i Plau

L’Alcalde
Josep Triadó i Bergés

La Secretària
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6. FACULTAR al Sr. Alcalde per a què pugui signar qualsevol document que calgui
per a fer efectius els acords precedents.”
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5. DONAR DIFUSIÓ a través de l’apartat “Perfil del Contractant” del Web
municipal de l’esmentada adjudicació.

Triadó Bergés, Josep

4. NOTIFICAR aquests acords als licitadors i al servei d’Intervenció, per al seu
coneixement i efectes.
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3. INFORMAR a l’empresa adjudicatària que, dins del termini dels 15 dies hàbils
següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació en la forma prevista a
l’article 156 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
haurà de comparèixer davant la Secretària General de l’Ajuntament per tal de
formalitzar el contracte en un document administratiu.
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