CONTRACTE: OBRA MILLORA DE LA MOBILITAT I ACCESIBILITAT DE LA VIA
VERDA DE LA TERRA ALTA
DESTINATARIS: EMPRESES LICITADORES
GRUPO SEMAC SL
EXCAVACIONES MARZA SL
CONSIVIA SL
SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SL
REGIMOVI SL
OLEGARIO ESTRADA SL
OBRES I SERVEIS CURTO SL
EDIFISIA
PORT NARBONNE SL

NOTIFICACIÓ ADJUDICACIÓ
Us notifiquem que el President del Consell Comarcal del Baix Ebre, amb data 18 de maig
de 2015, ha dictat la següent RESOLUCIÓ.
“El President del Consell Comarcal del Baix Ebre, mitjançant resolució de data 28 de
gener de 2015, en exercici de les funcions previstes per les bases d’execució del
pressupost, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir la contractació de l’obra anomenada “Projecte
de Millora de la mobilitat i l’accessibilitat a la Via Verda de la Terra Alta”, segons la
memòria que consta a l’expedient, per al Consell Comarcal del Baix Ebre,
Els plecs es van exposar informació pública pel termini de 20 dies mitjançant publicació
en el BOPT núm.
i en el DOGC .Simultàniament, mitjançant els mateixos anuncis,
s’anuncià la licitació de l’actuació.
Amb data 17 de març de 2015 es constitueix la Mesa de Contractació i admet a licitació
totes les propostes presentades. En la mateixa data es procedeix a l’acte públic
d’obertura del sobre 2 que conté les ofertes de les empreses.
EMPRESA
REGIMOVI, SL
CONSIVIA, SL
PORT NARBONNE, SL
OLEGARIO ESTRADA, SL
GRUPO SEMAC
EXCAVACIONES MARZA, SL
EDIFISA ENTER, SL
SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL
OBRES I SERVEIS CURTO, SL

PREU
82.500,00
57.024,60
90.289,26
83.031,76
92.988,25
75.922,82
73.718,88
77.191,33
78.884,00

A la vista de les ofertes la Mesa va concloure que la presentada per l’empresa
CONSIVIA, SL es podia considerar oferta amb valor anormal o desproporcionat. Atenent
al plec de clàusules i a la normativa invocada es va requerir a l’empresa CONSIVIA, SL
per tal que justifiqués la valoració de l’oferta i en precisés les condicions, en particular pel
que fa a l’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte, les solucions
tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi per
executar la prestació, l’originalitat de les prestacions proposades, el respecte de les
disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions de treball vigents al lloc
en què s’hagi de realitzar la prestació, o la possible obtenció d’una ajuda d’Estat.
Dins el termini atorgat l’empresa CONSIVIA, SL presenta la documentació requerida.
Amb data 13 d’abril de 2015 el tècnic del Consell Comarcal del Baix Ebre emet informe
en el qual manifesta que considera acceptable i justificada l’oferta de la empresa
CONSIVIA SL per què li pugui ser adjudicada l’obra que s’informa, amb l’import
assenyalat en la licitació i les mesures justificades que aporta la contracta
Amb data 17 d’abril de 2015 es reuneix novament la Mesa de contractació per procedir a
la valoració de l’informe emès pels serveis tècnics comarcals i emetre proposta definitiva
La proposta de classificació per l’adjudicació es fonament en el següent ordre:
Nom de l'empresa
CONSIVIA SL
EDIFISIA
EXCAVACIONES MARZA SL
SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SL
OBRES I SERVEIS CURTO SL
REGIMOVI SL
OLEGARIO ESTRADA SL
PORT NARBONNE SL
GRUPO SEMAC SL

Import
57.024,60
73.718,88
75.922,82
77.191,33
78.884,00
82.500,00
83.031,76
90.289,26
92.988,25

IVA
11.975,17
15.480,96
15.943,79
16.210,18
16.565,64
17.325,00
17.436,67
18.960,74
19.527,53

TOTAL
68.999,77
89.199,84
91.866,61
93.401,51
95.449,64
99.825,00
100.468,43
109.250,00
112.515,78

La Mesa de contractació, eleva a la presidència, òrgan de contractació, aquesta relació
classificada per ordre decreixent, per tal que aquest òrgan actuï d’acord amb les
disposicions del plec de clàusules que regeix la contractació d’aquest servei i la vigent
normativa de contractes del sector públic i la Presidència, amb data 13 d’abril resol
assumir la proposta de la Mesa de contractació, i, conseqüentment, classificar les
proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta portada a terme per la Mesa
de contractació.
També va resoldre requerir a CONSIVIA, SL, com a licitador que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa perquè aporti, documentació.
Amb data 14 de maig de 2015 el licitador CONSIVIA, SL, ha constituït la garantia
definitiva per import de 2.851,23 i ha presentat els documents justificatius exigits.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb l' establert en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la
Presidència, com a òrgan de contractació RESOL:

Primer. Declarar vàlida la licitació del contracte i assumir el resultat de la valoració de les
ofertes feta per la Mesa de contractació.
Segon. Adjudicar a l’empresa CONSIVIA, SL, el contracte de les obres de “Projecte de
Millora de la mobilitat i l’accessibilitat a la Via Verda de la Terra Alta”, tramitat
mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada amb estricta
subjecció a la seva oferta econòmica i tècnica, als plecs de clàusules administratives i
tècniques i al projecte tècnic redactat per l’arquitecte tècnic José Ramón Llorens
Fajardo i que s’incorpora com a part d’aquest contracte.
L’execució del contracte se subjecte a la següent oferta del contractista:
Nom de l'empresa
CONSIVIA SL

Import
57.024,60

IVA
11.975,17

TOTAL
68.999,77

Tercer. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris i publicar-la
en el perfil de contractant i a l’adjudicatari del contracte i citar el seu representant per a la
signatura del contracte amb el Gerent del Consell Comarcal del Baix Ebre a qui es faculta
expressament i publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant.
Quart. Comunicar, si s’escau, les dades bàsiques del contracte al Registre de
Contractes del Sector Públic, de conformitat amb el disposat en l'article 333.3 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar
alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de
l'endemà al de la recepció de la notificació, davant la Comissió de Govern del Consell
Comarcal del Baix Ebre de conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, o recurs contenciós - administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de
la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa - Administrativa. Si s'optés per interposar el
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós - administratiu fins
que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot
això sense perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més
convenient al seu dret

Tortosa, 19 de maig de 2015
La secretària accidental,

Rosa Maria Solé Arrufat
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