AJUNTAMENT DE
PRADELL DE LA TEIXETA

ANUNCI
Per Resolució d’Alcaldia s’aprovà l’adjudicació provisional del contracte d’obres de “MILLORES I
ACONDICIONAMENT DEL CEMENTIRI”, el què es publica als efectes de l’article 135.3 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

1. ANTECEDENTS

Primer.-

L’Òrgan de contractació, en la sessió del ple de data 26 d’abril de 2012, va
aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de
regir la contractació del projecte d’obres de “Millores i acondicionament del
cementiri” per a l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta per import de 45.000,00 €.

Segon.-

D’acord amb el que preveu la normativa en matèria de contractació, es va
considerar que el procediment més adequat per a l’adjudicació és el procediment
negociat sense publicitat, sense mesa de negociació.

Tercer.-

Vista l’actualització legal de l’IVA incrementada al 21%, en data 9 d’agost de
2012 es va modificar parcialment el projecte mitjançant resolució d’alcaldia,
d’acord amb la proposta aportada pel tècnic Pedro Delmuns Allué, resultant un
import de 37.190,08 Euros, i de 7.809,92 Euros corresponent a l’Impost sobre el
Valor Afegit.

Quart.-

En data 30 d’agost de 2012 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes
per a participar en el procediment negociat sense publicitat per a la contractació
de les obres de “Millores i acondicionament del cementiri” per a l’Ajuntament de
Pradell de la Teixeta.

Cinquè.-

Es van presentar ofertes per part dels licitadors interessats, ajustades als criteris
que preveu el plec de clàusules, i es va establir la relació definitiva de licitadors
admesos i exclosos, que va ser la següent:
•

Relació d’empreses admeses:
1. ANDRÉS PIZARROSO DE LA RUBIA. NIF 39825991L

•

Relació d’empreses definitivament excloses:
1. CONSTRUCCIONES MORALES NÚÑEZ, SL. CIF B43432863
2. NORGÓN REVESTIMIENTOS, SL. CIF B43958669
Quant a les admeses, l’Òrgan de contractació ha d’aprovar, a la vista dels
informes tècnics emesos, la relació classificada, per ordre decreixent, de les
proposicions presentades, valorades i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals.
1.

ANDRÉS PIZARROSO DE LA RUBIA. NIF 39825991L

15 punts
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D’acord amb aquesta relació classificada, l’empresa o licitador amb millor
puntuació total és:
“1. ANDRÉS PIZARROSO DE LA RUBIA. NIF 39825991L, amb 15 punts”.

2. FONAMENTS DE DRET
Legislació aplicable:
a)
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de
contractes del sector públic (TRLCSP).
b)
Llei 7/1985, de 2 d’abril de reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
c)
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal
i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
d)
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP,
modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març.
e)
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no estigui derogat
per la LCSP.
De conformitat amb l’article 167 del TRLCSP, l’Òrgan de contractació requerirà al licitador que
hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies
hàbils, presenti la documentació acreditativa d’estar al corrent en el pagament de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i la d’haver constituït la garantia definitiva.
Si en el termini assenyalat de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la recepció del
requeriment, el licitador, no presenta aquesta documentació o no es justifica que s’està al corrent
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’entendrà que el licitador ha retirat
l’oferta, amb les conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP.
En aquest supòsit, l’Òrgan de contractació requerirà la mateixa documentació al licitador
següent, d’acord amb l’ordre de classificació de les ofertes, tot concedint, sempre que sigui
possible, un nou termini de 10 dies hàbils perquè presenti la documentació requerida.
Un cop presentada la documentació assenyalada, i constituïda la garantia definitiva, l’Òrgan de
contractació adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de la
documentació.
L’adjudicació del contracte serà motivada i es notificarà als licitadors en el termini màxim dels 10
dies hàbils següents al dia en què hagi estat acordada. Simultàniament es publicarà en el perfil
del contractant. El contingut de l’acord i notificació de l’adjudicació s’haurà d’ajustar al que
disposa l’article 151.4 del TRLCSP.
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3. Per tot això exposat, l’alcaldia adopta la següent RESOLUCIÓ
Primer.

Aprovar la relació efectuada, classificada i valorada, per ordre decreixent, de les
ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades desproporcionades
o anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb
subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia, és
la presentada per l’empresa ANDRÉS PIZARROSO DE LA RUBIA. NIF
39825991L, pel preu de 37.190,08 Euros, i de 7.809,92 Euros d’IVA, i una
vegada complerta la negociació conforme als articles 169 i 178 TRLCSP.
Relació classificada de les proposicions no declarades desproporcionades o
anormals:
1.

ANDRÉS PIZARROSO DE LA RUBIA. NIF 39825991L, amb 15 punts.

Segon.

Requerir a l’empresa ANDRÉS PIZARROSO DE LA RUBIA perquè, en el termini
màxim de 10 dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta notificació,
aporti els certificats d’estar al corrent de la Seguretat Social i del compliment de
les obligacions tributàries, o l’autorització a l’Òrgan de contractació per a la seva
obtenció directa.

Tercer.

Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta,
amb les conseqüències establertes a l’article 103.1 del TRLCSP, i, en tal cas, es
procedirà a demanar la mateixa documentació al següent licitador, per ordre de
classificació.

Quart.-

Donar-ne compte al proper ple municipal.

A Pradell de la Teixeta, 1 de setembre de 2012.
L’Alcalde, MIQUEL CABRÉ JUST

Carrer de Dalt, 19. 43774. Pradell de la Teixeta - Tel: 977 828 004 - Fax: 977 828 200 - A/e: aj.pradell@altanet.org

Signat electrònicament per Certificat electrònic de nivell mig CDA NM-1
Date: 2012.12.10 12:36:00 CET
Raó: Aprovant la publicaciï¿½ del document
Lloc: Tarragona

