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Expedient: OBR 20201 0005
Denominació: «CONSTRUCCIÓ D'UN MÒDUL D’ WC DESTINAT A L'ÚS PÚBLIC DEL POLILLEUGER
ANNEX A L'ESCOLA ALBERICH I CASAS DE REUS»
Assumpte: Adjudicació
RESOLUCIÓ
Per resolució de l’òrgan de contractació de data 13/8/2021, es va aprovar l'expedient de
contractació descrit a l’encapçalament així com el plec de clàusules administratives particulars que
havia de regir la contractació, amb un pressupost base de licitació de 61.600,10 euros (IVA
inclòs) dels quals 50.909,17 euros corresponen al preu del contracte i 10.690,93 euros
corresponen a l’IVA i un valor estimat de 50.909,17 euros.
Atès que és un contracte d’obres a l’empara de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Atès que la licitació es tramita per procediment obert simplificat sumari, no subjecte a
regulació harmonitzada, amb un únic criteri d’adjudicació relacionat amb els costos, a l'empara
dels articles 20, 145 i 159.6 de la LCSP.
S'han presentat a la present licitació les empreses següents:
NIF B43977206 CONS CAMBRILS 3000, SL:
NIF B43063577 CONSTRUCCIONES ASENSIO SL
En data 6/09/2021 es va procedir a l'obertura de l’oferta telemàtica presentada pels
licitadors, que ha de contenir la declaració responsable de compliment de les condicions
establertes legalment per contractar amb REUS ESPORT I LLEURE SA (RELLSA) i l’oferta, i es
va donar trasllat a la unitat encarregada del seguiment i execució del contracte per la
valoració de les ofertes.
En data 6/09/2021 la unitat encarregada del seguiment i execució del contracte ha emès
informe tècnic valoratiu en base al criteri avaluable de forma automàtica establert a l’apartat
H del quadre de característiques del plec de clàusules administratives particulars i ha
proposat d’adjudicació a favor de l’empresa CONSTRUCCIONES ASENSIO SL atès que d’acord
amb el criteri d’adjudicació (únic criteri relacionat amb els costos) ha obtingut la puntuació
més alta, 100 punts, per haver ofert el millor preu: 60.294,17 € (base 49.829,89 €, IVA
10.464,28 €).
Per resolució de l’òrgan de contractació de data 06/09/2021, es va acceptar la proposta
d’adjudicació i s’acordà requerir a la licitadora proposada com adjudicatària perquè en el
termini de 7 dies hàbils aportés, a través de l’espai habilitat a l’eina del sobre digital, la
documentació prèvia a l’adjudicació que disposa la clàusula quinzena. En el termini concedit,
la licitadora ha presentat la documentació requerida i aquesta s’ha qualificat favorablement.
El termini d’execució dels treballs serà de 14 setmanes, a comptar des de la data de l’acta de
comprovació de replanteig i inici de l’obra , que s’estendrà en el termini de 15 dies naturals a

1

Reus Esport i Lleure, SA
C. Mallorca 1
43205 Reus
Tel. 977 010 888
info.esport@reusesport.cat
www.reusesport.cat

comptar des del següent a la formalització del contracte, segons el que disposa l'apartat D.
Termini d'execució del contracte, del quadre de característiques del contracte que consta al
plec.
Atès que no s'exigeix constituir garantia definitiva, a l'empara de l'article 159.6 f) de la LCSP i
segons disposa la clàusula setzena del Plec i l'apartat J del quadre de característiques del
contracte.
Ateses les condicions especials d'execució i altres condicions a complir per l’adjudicatària
que consten a l'apartat K del quadre de característiques del contracte, les quals són d'obligat
compliment per part de l'empresa contractista i, si escau, per l'empresa o les empreses
subcontractistes.
Atès que existeix la consignació necessària per a contractar, de conformitat amb el que
disposa l'article 116.3 de la LCSP.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats que tinc conferides com a òrgan de contractació,
HE RESOLT:
1.- ADJUDICAR el contracte «CONSTRUCCIÓ D'UN MÒDUL D’ WC DESTINAT A L'ÚS PÚBLIC
DEL POLILLEUGER ANNEX A L'ESCOLA ALBERICH I CASAS DE REUS» a l’empresa
CONSTRUCCIONES ASENSIO SL per un import de 60.294,17 € ( IVA INCLÒS) d’acord amb la
seva oferta de 3 de setembre de 2021.
La formalització del contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de l'adjudicació
per part del contractista, de conformitat amb l’article 159.6 apartat g) de la LCSP, que haurà
de tenir lloc dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del següent a la recepció de la
notificació de l’adjudicació.
A aquests efectes, i un cop acceptada la notificació de la resolució d’adjudicació per part de
l’empresa adjudicatària a través de l’e-Notum, se li trametrà per correu electrònic la
notificació esmentada amb una anotació on constarà: «S’accepta la resolució d’adjudicació, i
es signa la present, a efectes d’entendre formalitzat el contracte, conforme l’article 159.6
apartat g) de la LCSP», la qual haurà de ser retornada signada electrònicament pel legal
representant de l’empresa al correu electrònic sabenza@reusesport.cat
L’empresa contractista, a partir de l’endemà de la formalització, haurà de presentar el
programa de treball i el Pla de Seguretat i Salut en el treball o memòria valorada de riscos,
en els terminis i en les condicions establertes al plec de clàusules.
2.- NOTIFICAR aquesta resolució als licitadors que han participat en la licitació, i PUBLICARLO al perfil del contractant de REUS ESPORT I LLEURE SA
D’acord amb l'article 44.6, segon paràgraf, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, aquest acte es pot impugnar en via administrativa de conformitat amb el que
disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
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administracions públiques, mitjançant la interposició del recurs d’alçada previst als articles 121
i 122 de la referida llei i en el termini d’un mes.
El recurs es pot interposar davant l’òrgan que va dictar l’acte que s’impugna o davant el
competent per resoldre’l, en aquest cas l’Alcalde.
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en
defensa dels seus interessos.
Luis Alberto
Signat digitalment per
Luis Alberto
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