AJUNTAMENT
ALMOSTER
Baix Camp

DECRET ADJUDICACIO
1. ANTECEDENTS
1.1.

Per resolució de l’alcaldia de data 9 de novembre de 2018 es va aprovar
l’expedient de contractació de les obres “ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL NUCLI ANTIC – PUIG D’EN CAMA”

1.2.

En data 30 de novembre de 208 es va procedit a l’obertura de les ofertes
presentades en temps i forma i es constata la presentació de les següents:

Núm.
1
2
3
4

Data entrada
27-11-2018
28-11-2018
29-11-2018
29-11-2018

Núm.de registre
1-2018-000219-2
1-2018-000226-2
E/000019-2018
1-2018-000239-2

5
6

29-11-2018
29-11-2018

1-2018-000241-2
1-2018-000242-2

1.3.

La Mesa acorda admetre totes les proposicions presentades .

1.4.

Posteriorment, , es va procedir a l’obertura de les ofertes acceptades
essent el resultat:

NUM NOM EMPRESA
1 IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGIA SL
2 MUNTATGES LLEIDA SA
BOSIR SA
3
4 SECE
5 ETRA BONAL SA
6

Empresa
IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGIA SL
MUNTATGES LLEIDA SA
BOSIR,SA
SOCIEDAD
ESPAÑOLA
DE
COSNTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA (SECE)
ETRA BONAL SA
RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS SL

REIMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS,SL

OE( sense iva)
12.744,34 €
12.296,65 €

IVA 21 %

12.141,21 €
15.034,12 €
12.970,46 €
15.468,81 €

TOTAL
2.676,31 €
2.582,30 €

15.420,65 €
14.878,95 €

2.549,65 €
3.157,17 €
2.723,80 €

14.690,86 €
18.191,29 €
15.694,26 €

3.248,45 €

18.717,26 €

1.5.

La Mesa de contractació de conformitat amb els criteris de valoració
establerts en el Plec de clàusules administratives particulars, va procedir a
la valoració de les ofertes presentades. L’únic criteri establert és el del preu
i , per tant, la millor oferta és la que incorpora el preu més baix.

1.6.

La classificació de les ofertes en ordre decreixent atenent a la valoració és:

MILLORS OFERTES PER
ORDRE DECREIXENT

12.141,21 €
12.296,65 €
12.744,34 €
12.970,46 €
15.034,12 €
15.468,81 €

IVA 21%

2.549,65 €
2.582,30 €
2.676,31 €
2.723,80 €
3.157,17 €
3.248,45 €

TOTAL

EMPRESA

14.690,86 € BOSIR SA
14.878,95 € MUNTATGES LLEIDA SA
IMS 2020 SOLUCIONES DE
15.420,65 € ENERGIA SL
15.694,26 € ETRA BONAL SA
18.191,29 € SECE
REIMAR
PROJECTES
I
18.717,26 € INSTAL·LACIONS,SL
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1.7. La Mesa de contractació va proposar:
“Adjudicar el contracte de “ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC DEL NUCLI ANTIC – PUIG D’EN CAMA ”, a BOSIR SA , amb CIF
A43115971 , per un preu de 14.960,86 €, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 12.141,21 €, pressupost net, i 2.549,65 € en concepte d’Impost sobre
el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb subjecció als plecs de clàusules
administratives i tècniques aprovats, atès que era el preu més baix i era el
criteri establert al plec. “
2.

Fonaments jurídics

2.1. La legislació aplicable és la següent:
-

-

-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Plec de clàusules administratives particulars
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD
817/2009).
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no
s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant,
RGLCAP).

Per tot això , i en exercici de ,es atribucions que legalment m’estan conferides
RESOLC,
Primer.- Adjudicar el contracte de “ACTUACIONS D’ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC DEL NUCLI ANTIC – PUIG D’EN CAMA ”, a BOSIR SA , amb CIF A43115971 ,
per un preu de 14.960,86 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 12.141,21 €,
pressupost net, i 2.549,65 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus
del 21%, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats,
atès que era el preu més baix i era el criteri establert al plec.
Segon.- Notificar aquesta resolució als licitador
Tercer.- Assabentar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s'efectuarà
mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de la resolució d'adjudicació,
iniciant-se el termini d'execució del contracte.
Quart.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre.
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Sisè.- Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de
Tarragona en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia següent al de la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa es podrà interposar recurs potestatiu de
reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar a
partir del dia següent al de la seva notificació.
Almoster, 29 de novembre de 2018
L’alcalde

CPISR-1 C
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Arroyo
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