Ajuntament de Montferrer I Castellbò
Decret 428/2020, d’adjudicació
Reforma i adequació de la Sala Polivalent del Refugi la Basseta de Sant Joan de l’Erm
En relació amb l’expedient per a contractar les obres reforma i adequació de la sala
polivalent del refugi la Basseta de Sant Joan de l’Erm, tramitat per procediment obert
ordinari, el 03.11.2020 es va efectuar l’obertura de pliques, i se’n va obtenir el següent
resultat:

EMPRESA
Ribalta i Fills SA
Ponte Trilla SL
CONSTRUCCIONES
Y
REPARACIONES GONFER,
SL

BASE
39.324,00
40.491,74€
41.200,00€

OFERTA
IVA
8.258,04
8.503,26
8.652,00

TOTAL
47.582,04
48.995,01
49.852,00

En l’Acte d’obertura de sobres es va proposar l’adjudicació a, Ribalta i fills S.A, per haver
presentat l’oferta amb millor relació qualitat-preu. Seguidament s’ha verificat el
compliment dels requisits de capacitat d’obrar, solvència i que es trobava al corrent de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social aportant la documentació
requerida per adjudicació definitiva aportada en data 13.11.2020, així com s’ha rebut la
garantia definitiva, per import de 2.113,38 €, que es correspon amb el 5% de l’import
d’adjudicació, IVA exclòs.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Adjudicar a, Ribalta i fills S.A, de conformitat amb el plec de clàusules
administratives particulars, així com amb el de prescripcions tècniques del projecte
tècnic adjunt a l’expedient, del contracte d’adjudicació “Reforma i adequació de sala
polivalent del refugi la Basseta de Sant Joan de l’Erm”, per import de 39.324,00 € de
base i 8.258,04 d’IVA amb execució abans del 15 de desembre de 2020 i un termini d’1
any de garantia.
Segon.- Comprometre la despesa, per import de 47.582,04 € contra l’aplicació
pressupostària 933 622.03.
Tercer.- Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini màxim de CINC DIES HÀBILS
següents a aquell en que rebi la notificació de l’adjudicació, comparegui a formalitzar el
contracte, amb l’original del seu DNI o còpia confrontada, o bé ho faci amb signatura
electrònica.
Quart.- Publicar el resultat del procediment al perfil del contractant.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatària i a la resta de licitadors.
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