Expedient núm.:
Procediment:

29/2021
Contracte menor d’obres. Reparacions a diferents carrers de Casau.

Resolució d'Alcaldia
El dia 17 de maig de 2021, l’Entitat Municipal Descentralitzada de Casau, atesa la
necessitat de realitzar les obres descrites a la memòria valorada “Reparacions a
diferents carrers de Casau”, per import de cinc mil cinc-cents trenta-quatre euros amb
tres cèntims (5.534,03 €) exclòs IVA, redactada per l’arquitecta tècnica i enginyera de
l’edificació Mª Aran Costa Riu, va publicar en el Perfil de contractant l’anunci
d’aquesta licitació.

El 28 de maig de 2021, l’Arquitecte municipal de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, Sr.
Marc Romero Puente i el President de l’EMD de Casau, Sr. Joan Berdié Peguera, emet
informe en el qual conclou:






capacitat d’obrar
habilitació professional necessària,
preu ofert igual o inferior al preu l’import màxim de contractació fixat en
l’expedient de contractació,
execució dels treballs donant compliment a totes les condicions que fixa
l’expedient de contractació.

DECRET

“1. Que es consideri desert el contracte menor inicial, i que es sol·liciti oferta per la
realització dels treballs complint les condicions següents:

Número: 2021-0022 Data: 31/05/2021

El termini, establert en l’anunci per presentar les ofertes econòmiques, va finalitzar el
24 de maig de 2021 sense haver-ne rebut cap.

De conformitat amb l’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, l’adopció d’aquest acord és competència de
l’Alcalde.
Per tant, resolc:
1. Declarar desert el contracte menor d’obra consistent en “Reparacions a diferents
carrers de Casau”, atès que no s’ha presentat cap oferta en el termini establert.
El president
(Document signat electrònicament)
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2. Que, si és el cas que es disposa de més d’una oferta, l’adjudicació d’aquesta
contractació menor es realitzi a l’empresa que, complint les condicions anteriors
presenti la proposta econòmicament més avantatjosa.”

