Ajuntament de La Granja d'Escarp
Expedient núm.: 91/2020
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Contractació menor 8/2020, manteniment camins
Data d'iniciació: 26/05/2020
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Document
Proposta de contractació del Servei
Informe de Secretaria
Informe d'Intervenció
Informe Tècnic
Decret aprovació licitació i Plec Clàusules
Finalització termini ofertes

Nombre

5/2020

Data
27/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
02/06/2020
11/06/2020

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

Millora de ferm de camins municipals, parcialment subjecte als requisits de la
subvenció TES/1373/20019
Tramitació:
Ordinària

Classificació CPV:
45233140

Accepta renovació:
No

Tipus de contracte: Obres
Revisió de preus /
Accepta variants: No
fórmula: No

Pressupost base de licitació:
37.132,96 €

Impostos: 21%

Total: 44.930,88 €

Valor estimat del contracte:
37.132,96 €

Impostos: 21%

Total: 44.930,88 €

Data d'inici
execució:
15/06/2020

Data fi execució:
___________

Garantia provisional: No

Durada execució: Durada màxima:
2
___________

Garantia definitiva:
No

Garantia complementària: No

Clos el termini de presentació d’ofertes, i finalitzat també el termini per a presentacions
via correu postal, no s’ha presentat cap oferta per a participar en la licitació.
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Procediment: Menor

DECRET

Expedient

Número: 2020-0094 Data: 18/06/2020

A la vista dels següents antecedents:

Ajuntament de La Granja d'Escarp
Fonaments de dret
1.Article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic,
pel que fa a la declaració de desert del contracte.
2. Articles 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que la Llei de contractes del sector
públic, pel que fa a la qualificació dels contractes d’obres
3.Articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que la Llei de contractes del
sector públic, pel que fa a pel que fa a la necessitat i justificació de la contractació a
realitzar.

PRIMER. Declarar desert el procediment de l’expedient licitatori per a la contractació
del l’actuació de “millora de camins municipals 2020”, per manca d’ofertes i d’acord
amb els fets i els fonaments de dret invocats.
SEGON. Sol·licitar ofertes a diferents empreses d’acord amb les memòries tècniques i
amb la limitació pressupostària prevista.
TERCER. Publicar la declaració de desert i l'anunci licitatori de la present contractació
al perfil del contractant i a l’e-tauler de la web municipal.:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=1419538

QUART. Analitzades les ofertes que es puguin presentar, es procedirà a la
contractació a aquella oferta que sigui més beneficiosa d'acord amb els límits
pressupostaris.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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5. Article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel
que fa a l'aprovació de l'expedient de contractació.

Número: 2020-0094 Data: 18/06/2020

4. Article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que la Llei de contractes del sector
públic, pel que fa a , pel que fa a la designació del responsable del contracte.

