Consell Comarcal
de l’Alt Urgell

Fernando Rivares Baches, secretari del Consell Comarcal de l'Alt Urgell,
CERTIFICO:
Que la Comissió de Govern, de data 18 de juny de 2019, va prendre el següent acord:

Jesús Fierro i Rugall

Signatura 2 de 2

26/06/2019 PRESIDENT

“ 16. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE CAMINS VERTICALS EQUIPATS A LA
ROCA NARIEDA DE FÍGOLS I ALINYÀ I LA SERRA CANALS D'OLIANA
Núm. exp.2019/192 (CPO/3)
En data 23/04/2019 la Comissió de Govern del Consell Comarcal va aprovar l’expedient de
contractació i els plecs de condicions per contracte d’obres Camins verticals equipats a la Roca
Narieda de Fígols i Alinyà i a la Serra Canals d’Oliana, mitjançant procediment obert i concurs, i
per Decret de Presidència 2019/188, de 10 de juny, es va aprovar la proposta d’adjudicació
provisional a favor de l’empresa Alternativas Verticales Vía Libre, S.L.
L’empesa adjudicatària ha presentat la documentació requerida.
La execució de les obres es farà segons les condicions definides en el plec de clàusules
administratives i tècniques particulars, per cadascun dels lots que s’adjudiquen a Alternatives
Verticales Vía Libre S.L., de forma continuada amb inici el dia de la signatura de l’acta de
replanteig, que es fixa pel 1 de juliol de 2019, sempre que s’hagi enviat signat el contracte per part
de l’adjudicatari i es signi per part del Ilmo. Sr. President del Consell, per un termini màxim
d’execució de Lot 1 : Roca Narieda : 3 mesos; i Lot 2 : Serra Canal : 2 mesos.
Conforme al que disposen els articles 150,3º; 158,2º i la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre; de Contractes del Sector Públic; i a l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de
3 de juny de 2016;

Fernando Rivares Baches
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26/06/2019 Secretaria

Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat, s’acorda, per raó de haver estat la oferta amb millor
puntuació atorgada per la Mesa de Contractació:
Primer. Adjudicar definitivament a l’empresa Alternatives Verticales Vía Libre S.L. els contractes
d’obres Camins verticals amb NIF CIF B97300131, domiciliada a l’avinguda Pérez Galdós, 61,
baixos esquerra 46018 València, pels imports següents:
Lot 1. Roca Narieda: 86.077 € que amb els 18.076,17 del 21% de l’IVA ascendeix a 104.153,17 €
Lot 2. Serra Canals: 53.445 € que amb els 11.223,45 del 21% de l’IVA ascendeix a 64.668,45 €
Que s’hauran de desenvolupar d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i
tècniques – projecte - aprovats, d’acord amb el contingut de l’oferta presentada; amb compliment
de les millores en relació a l’oferta econòmica i amb les característiques i avantatges de la
proposició que n’han determinat la selecció.
Passeig Joan Brudieu, 15 – 25700 La Seu d’Urgell – Tel. 973 353 112 – Fax: 973 352 788 – www.ccau.cat

Per a descarregar una còpia del document pot accedir a la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

aa64dd5e1f8a4ac68aa6b70d8ebd1cab001

Url de validació

https://aoc.alturgell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -

Consell Comarcal
de l’Alt Urgell

Segon. Requerir a l’empresa perquè en el termini de quinze dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte
administratiu i enviar conjuntament justificant d’haver constituït les fiances definitives – del 5% de
cadascun dels pressupostos oferts – IVA exclòs -.
Tercer. Facultar el president, perquè en nom i representació de la Corporació procedeixi a la
signatura del corresponent contracte administratiu.
Quart. Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del Pressupost de
l'exercici 2019.
Cinquè. En conformitat amb el disposat per l’article 155,1º de la Llei de Contractes del Sector
Públic, notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de contractació, amb
indicació dels recursos procedents, i deixar-ne deguda constància a l’expedient. A les notificacions
s’acompanyarà copia de l’acta de la Mesa de Contractació, per tal de donar a conèixer els motius
de l’adjudicació del contracte.
Sisè. Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim establert a l’article
154.1º de la Llei de Contractes del Sector Públic.
“
I perquè consti, als efectes oportuns, lliuro el present certificat, d'ordre i amb el vistiplau del president, en
document electrònic i a la data de la última de les signatures, amb l’advertiment, d’acord al disposat per
l’article 206 del ROF, de que resta pendent l’aprovació de l’acta de la sessió.
VP
El Secretari
El President
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