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DECLARAR CLASSIFICADA COM A OFERTA MÉS AVANTATJOSA PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES ESTRUCTURES ARQUEOLÒGIQUES DE
L'ASSENTAMENT ROMÀ DE CAN TACÓ - TURÓ D'EN ROINA (MONS OBSERVANS) I DE L'AULA
D'ARQUEOLOGIA.
En sessió de data 20 de febrer de 2018, la Junta de Govern local acordà aprovar el
plec de clàusules tècniques i administratives particulars, que havien de regir la
contractació del programa de conservació i manteniment de les estructures
arqueològiques de l'assentament romà de Can Tacó - Turó d'En Roina "Mons Observans" i
de l'aula d'arquelogia, per un import anual màxim de 7.875,00 € sense incloure
l'Impost sobre el Valor Afegit.
En el termini establert per la presentació de les sol·licituds de participació es
varen presentar les següents ofertes:
1/ L'empresa CRAT, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ, SCP amb
l'Ajuntament núm. 2018/1644, en data 12 de març de 2018.

registre

d'entrada

a

En data 16 de març de 2018 es va reunir la Mesa de Contractació per a l'obertura del
sobre núm. 1, i en data 21 del mateix mes i any, per a l'obertura del sobre núm. 2.
Valorades les propostes presentades i de conformitat amb les actes de Mesa de
Contractació, els resultats obtinguts han estat els següents:
Núm.
1.

NOM

NIF

CRAT, SCP

J64893522

Punts
Sobre 2
40

En data 22 de març de 2018 la Mesa va procedir a obrir el sobre núm. 3.
Valorades les propostes presentades i d'acord a les actes de Mesa de Contractació,
els resultats obtinguts han estat els següents:
Núm.
1.

NOM

NIF

Punts
Sobre 2

Punts
Sobre 3

Total

CRAT, SCP

J64893522

40

60

100

D'acord amb l'article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de contracte del sector públic, l'òrgan de
contractació classificarà per ordre decreixen les proposicions presentades i es
requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta més avantatjosa perquè en el
termini de 10 dies hàbils presenti la documentació que s'especifiqui en el mateix
contracte.
Vista la proposta de la Mesa de contractació i documentació que s'adjunta, en la qual
es proposa motivadament adjudicar a l'empresa CRAT, SCP la contractació del programa
de conservació i manteniment de les estructures arqueològiques de l'assentament romà
de Can Tacó - Turó d'En Roina "Mons Observans" i de l'aula d'arquelogia.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta junta de govern en virtut
de les delegacions efectuades per l'Alcalde d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret
núm. 382, de data 23 de juny de 2015 (BOPB de data 6 de juliol de 2015).
Per tot l'exposat, i a proposta de la regidora de Cultura i Patrimoni, la Junta de
Govern Local adopta els següents
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Primer.- Declarar classificada com a oferta més avantatjosa per a la contractació
del programa de conservació i manteniment de les estructures arqueològiques de
l'assentament romà de Can Tacó - Turó d'En Roina "Mons Observans" i de l'aula
d'arquelogia, la presentada per l'empresa CRAT, SCP amb NIF núm. J-64893522, per un
import màxim anual de set mil vuit-cents setanta-cinc euros (7.875,00 €), sense
incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, per un període de dos anys.
Segon.- Requerir a l'empresa CRAT, SCP, perquè en el termini de 10 dies hàbils
comptats des de l'endemà de rebre la present notificació
constitueixi
a
la
Tresoreria General la garantia definitiva del 5% del valor d'adjudicació, per un
import de 787,50 € IVA exclòs.
Tercer.- Requerir a l'empresa CRAT, SCP, perquè en el termini de 10 dies hàbils
comptats des de l'endemà de rebre la present notificació presenti la documentació
assenyalada en la clàusula 20 del plec de clàusules administratives particulars que
regeixen la present adjudicació, per acreditar la seva personalitat, l'obligació de
trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals amb Hisenda Pública i amb la
Seguretat Social, així com la seva habilitació professional.
Quart.- Advertir que en el cas de no complimentar-se els anteriors requeriments en el
termini assenyalat, s'entendrà que el licitador retira la seva oferta.
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