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Antecedents
Per Resolució de l'Alcaldia
c
ca
núm.
nú 2018/638 de 26/11/2018, es va procedir a aprovar el
ministrativ
ministrati
plec de clàusules administratives
particulars per a la contractació, per procediment
d less obres ordinàries de manteniment dels paviments del
obert simplificat abreujatt de
e1
sector de Sant Berger, fase
onvoc
Publicada la corresponent convocatòria
en el perfil del contractant es varen
e
presentar 4 ofertes, corresponent a les empreses
que seguidament es relacionen:
NSTRUC
PLICA 1.ROGASA CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS, SAU
A OBRES I SERVEIS SLU
PLICA 2.VIA AUGUSTA
AN
S
PLICA 3.CAMILO FERNANDEZ,
SL
OIA,
A SL
L.
PLICA 4.ASFALTS DEL ANOIA,
SL.

a de
de Contractació es va procedir a
Amb data 13 de desembre 2018, per la Mesa
pció dels
d
l’obertura de les pliques presentades, amb l’adopció
següents acords:
•
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•
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•

D
NO ADMETRE l’oferta presentada per ASFALTS DEL
ANOIA, SL, per haver
anunci del seu enviament per
estat presentada mitjançant correu i fer l’anunci
d conformitat
con
correu electrònic a l’òrgan de contractació, de
amb el que
es administratives
in
disposa la clàusula 12 dels Plecs de clàusules
particulars
que regeixen la licitació i l’article 80 del Reial Decret 1098/2001, de 12
on
d’octubre, Reglament General de la Llei de Contractes
de les
Administracions Públiques.
el procediment obert
PROPOSAR a l'òrgan de contractació l'adjudicació del
O
simplificat abreujat per a l’adjudicació de les obres ORDINARIES
DE
SAN BERGER,
MANTENIMENT DELS PAVIMENTS DEL SECTOR DE SANT
RUCCI
CC
FASE 1, a favor de l’empresa ROGASA CONSTRUCCIONES
Y
uinz euros
CONTRATAS, SAU, pel preu de seixanta-sis mil quatre-cents quinze
’m
amb cinquanta-quatre euros (66.415,54 €) que inclou la quota de l’Impost
ro amb
ros
a
sobre el Valor Afegit per import d’onze mil cinc-cents vint-i-sis euros
p
seixanta-sis cèntims ( 11.526,66 €), conforme a la memòria valorada i plec
de clàusules administratives particulars i l’oferta presentada pel licitador.
aque
Publicar l’acta d’obertura d’ofertes al perfil del contractant d’aquest
le
Ajuntament per tal que les empreses interessades puguin presentar les
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a
al·legacions
que estimin procedents en el termini de 2 dies hàbils, de
co
conformitat amb el que disposa la clàusula 15a del Plec de Clàusules
Administratives.
dm

Atès que
amb data 14 de desembre 2018 es va procedir a publicar l’acta de la
e am
Mesa de C
Contractació en el perfil del contractant.
Vist el document
fase “D”, de data
en comptable,
om

20/12/2018.

En ús de les competències
petències
etènciess cconferides a l’Alcaldia per la legislació vigent,
RESOLC:
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PRIMER.- DECLARAR
la licitació efectuada per a la contractació de les obres
R vàlida
v
ordinàries de manteniment
del sector de Sant Berger, fase 1
en
nt delss paviments
p
SEGON.- NO ADMETRE l’oferta
oferta presentada per ASFALTS DEL ANOIA, SL,
registre d’entrada 2018/10303, per haver estat presentada mitjançant correu i fer
l’anunci del seu enviament per correu
eu electrònic a l’òrgan de contractació, de
conformitat amb el que disposa
12 dels Plecs de clàusules
sa la clàusula
c
administratives particulars que regeixen
eixen la
a licitació i l’article 80 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, Reglament
de la Llei de Contractes de les
me General
Gen
en
Administracions Públiques.
TERCER.- ADJUDICAR el contracte de les
e obres
obre ordinàries de manteniment dels
paviments del sector de Sant Berger, fase 1 a favor de l’empresa ROGASA
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU, pel preu de seixanta-sis mil quatre-cents
quinze euros amb cinquanta-quatre euros (66.415,54
5 5 €) que inclou la quota de
l’Impost sobre el Valor Afegit per import d’onze mil cinc-cents
vint-i-sis euros amb
nc
seixanta-sis cèntims ( 11.526,66 €), conforme a la
valorada i plec de
l memòria
em
clàusules administratives particulars i l’oferta presentada
per ser l’oferta més
a pel licitador,
cit
avantatjosa.
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d quinze
i
QUART.- REQUERIR a l’adjudicatari perquè en el termini de
dies hàbils, a
lu
comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta Resolució,
procedeixi a la
formalització del corresponent contracte.
res per
pe import de
CINQUE.- DISPOSAR la despesa de l'esmentat contracte d’obres
uros
os (66.415,54
((6
seixanta-sis mil quatre-cents quinze euros amb cinquanta-quatre euros
33
30 1532
€), que inclou l’IVA del 21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 330
6190000 del Pressupost General de Despeses, vigent.
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mpres
SISÈ.- NOTIFICAR aquesta Resolució a l’adjudicatari i a la resta d’empreses
participants en la licitació, amb oferiment dels recursos pertinents.
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SETÈ.- PUBLICAR aquesta Resolució en la web municipal – perfil del contractant,
de conformitat
fo
amb el que disposa la LCSP.
VUITÈ.a Intervenció i a la regidoria d’Obres i Serveis.
ITÈ NOTIFICAR
O
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Teià, a data de la ssignatura electrònica.
L’alcalde.En dono
E
on fe: El secretari
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