NÚRIA PÉREZ SIMÓ, secretària interventora de l’Ajuntament de Fondarella,

CERTIFICA:

Que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 21 de maig de 2019, va
adoptar, entre d’altres, l’acord que en la seva part dispositiva estableix el següent:
9.- ADJUDICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ TORREGROSSA.

D’OBRA

DE

LA

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Contracte d’obres
Objecte del contracte: Camí Torregrossa
Procediment de contractació: obert simplificat sumari

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45233251-3, treballs de pavimentació
Valor estimat del contracte: 41.260,82 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 41.260,82

IVA%: 21%

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 49.925,59 €
Durada de l'execució: 2 mesos

Durada màxima: 2 mesos

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document

Data

Observacions

Proposta de contractació de l’obra

02/04/2019

-

Informe de Secretaria

02/04/2019

-

Informe d'Intervenció

02/04/2019

-

Decret d’alcaldia, inici expedient contractació

02/04/2019

-

Aprovació Plec clàusules administratives

11/04/2019

-

Anunci de licitació

16/04/2019

-

Informe de la Unitat Tècnica

15/05/2019

-

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb lo establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,

A la vista de la mateixa i per unanimitat s’acorda:
PRIMER.- Adjudicar el contracte d’obra de la Pavimentació del Camí de Torregrossa
en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a:
M. I J. GRUAS, S.A.

49.925,59 € Millora 1: 2.349,92 Millora 2: 5.507,62

SEGON.- Notificar a M. I J. GRUAS, S.A., adjudicataris del contracte, la present
Resolució i advertir-li que la formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la
signatura d'acceptació de la resolució d'adjudicació.
TERCER.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
QUART.- Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
CINQUÈ.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques
del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb
el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

I perquè així consti, lliuro i signo aquest certificat, amb el vist i plau del senyor Alcalde,
a Fondarella, a la data de la signatura electrònica,
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