ACORD JUNTA GOVERN 26-10-2010
Per acord de la Junta de Govern Local de 10-6-2010, es va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de l´obra de la
remodelació de la xarxa de clavegueram i d´aigua a Les Pobles, amb un pressupost
base de licitació de 620.069,31.-€ (IVA exclòs).
Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, i dins del termini
assenyalat en l’anunci de licitació es van presentar 29 pliques.
Amb data 17 de setembre de 2010 es va constituir la Mesa de Contractació, per
examinar la documentació general (sobre A) aportada pels licitadors presentats,
acordant acceptar totes les pliques presentades.
Amb data 22/9/2010, a les 17:05 hores, en acte públic, la Mesa va procedir a l’obertura
dels sobres 2 (proposició econòmica) i del sobre 3 (reducció termini execució obra i
ampliació termini garantia).
En data 7/10/2010 es va requerir a les empreses EDIFICACIONS I REPARACIONS
TARRACO, S.L., BECSA, S.A.U. i GESTIÓN INGENIERIÍA Y CONSTRUCCIÓN DE
LA COSTA DORADA, S.A. per a que justifiquessin la valoració de les ofertes
presentades.
En data 11/10/2010 les empreses BECSA, S.A.U. i EDIFICACIONS I REPARACIONS
TARRACO, S.L. presenten escrits on exposen els criteris que justificaríen la viabilitat
de l´oferta presentada.
Estudiades les al.legacions presentades per les empreses BECSA, S.A.U. i
EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO, S.L. pels serveis tècnics de
l´ajuntament s´informa que, amb la documentació aportada, no es pot valorar amb
suficient garantia que una adjudicació amb una situació de baixa temerària no
representarà una liquidació econòmica de l´obra sense desviacions assumibles per
l´Ajuntament i que, per tant, no es valorin les ofertes econòmiques presentades en
situació de baixa temerària.
La Mesa de Contractació assumeix l’informe tècnic amb la valoració realitzada aplicant
els criteris establerts en el plec de clàusules administratives particulars del
procediment obert i descartant les ofertes econòmiques presentades en situació de
baixa temerària pels motius esmentats.
D’acord amb el resultat de la valoració, la Mesa de Contractació en compliment de
l’establert en l’article 135 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, proposa
l’adjudicació
provisional
d’aquest
contracte
a
l’empresa GRUP
MAS

CONSTRUCTORS, S.L.U, per un import de 433.274,33.-€ euros (IVA exclòs), perquè
es considera l’oferta més avantatjosa, havent obtingut la major puntuació punts.
Per tot això, S’ACORDA:
1. Declarar vàlid l’acte licitatori del contracte esmentat i assumir el resultat de la
valoració de les ofertes feta per la Mesa de Contractació.
2. Adjudicar provisionalment el contracte de l´obra de la remodelació de la xarxa de
clavegueram i d´aigua a Les Pobles a l´empresa GRUP MAS CONSTRUCTORS,
S.L.U. per la quantitat de 511.263,71.-€ (IVA inclòs) , amb el desglòs següent:
Preu sense IVA: 433.274,33.-€
Import IVA (18%): 77.989,38.-€
Preu del contracte: 511.263,71.-€
3. Delegar a l´Alcaldia la competència per acordar l´adjudicació definitiva del contracte.
4. L’import del present contracte s’abonarà amb càrrec a la partida 450.619.01 del
pressupost de la Corporació.
5. Publicar aquesta resolució en el Perfil del contractant d’aquesta corporació.
6. Notificar la present resolució als licitadors presentats i requerir a l’empresa
adjudicatària provisional d’aquest contracte perquè en el termini de quinze (15) dies
hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Perfil de
contractant de la corporació el document acreditatiu d’haver constituït la garantia
definitiva, per un import de 21.663,72.-€ i la documentació següent:
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
- Certificat d’estar al correntde les obligacions tributàries.
- Document acreditatiu d’haver abonat l’import de 255,65 euros, corresponent a les
despeses de publicitat de la licitació.
- Fotocòpia compulsada del rebut d’estar al corrent de pagament de la pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil.
Si en el termini assenyalat no es rep la documentació requerida, l’òrgan de
contractació aplicarà el que preveu l’article 135.4 de la LCSP.
Règim de Recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de
la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes
des de l’endemà de la notificació, davant del òrgan que l´ha dictat.
Santes Creus, 27 d´octubre de 2010.
La secretària interventora acctal.
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