ANUNCI
L’Ajuntament de Pradell de la Teixeta (Priorat) en sessió ordinària del ple municipal número
12/2014 de data 26 de novembre de 2014, ha adoptat en el seu punt tercer el següent acord que
es transcriu literalment:
3.
Acord d’adjudicació del contracte d’obres de “Renovació de la pavimentació i els
serveis a la Plaça de Sant Isidre”.
Atès que en sessió del ple número 11/2014 de data 30 d’octubre de 2014, es va aprovar el plec
de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació de l’obra
“Renovació de la pavimentació i els serveis a la Plaça de Sant Isidre”, per un import de 82.793,19
euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 68.424,12 euros de pressupost net i 14.369,07
euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, amb un termini
d’execució de tres mes.
L’expedient de contractació és objecte de tramitació ordinària de conformitat amb els articles 109
i 110 de la TRLCSP. El contracte s’adjudica pel procediment negociat sense publicitat i amb
consulta d’acord amb el que preveuen els articles 138 i 169 i següents del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (TRLCSP), en situar-se el valor estimat del seu pressupost de licitació en 82.793,19 €, IVA
inclòs.
Atès que en data 20 de novembre de 2014 va finalitzar el termini per a la presentació de
proposicions per participar en el procediment negociat sense publicitat per a la contractació de
l’obra “Renovació de la pavimentació i els serveis a la plaça de Sant Isidre”. Que en data 26 de
novembre de 2014 s’ha rebut informe dels serveis tècnics d’arquitectura municipal de valoració
de les proposicions rebudes en el procediment negociat sense publicitat per la que es va procedir
a la qualificació prèvia dels documents presentats dins del termini i la forma escaients del “sobre
número 1” (documentació administrativa) i “sobre número 2” (proposició econòmica).
Que, cursada la invitació a tres empreses per a participar en el procediment negociat sense
publicitat, d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions
tècniques aprovades, s’han rebut en temps i forma les següents ofertes/propostes per a participar
al procediment esmentat per l’adjudicació de l’actuació referenciada:
Data registre
d’entrada mpal.
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
19/11/2014
19/11/2014

Núm. de registre
d’entrada mpal.
378/2014
379/2014
381/2014
382/2014
391/2014
391/2014

Documentació
aportada
Sobre número 1
Sobre número 2
Sobre número 1
Sobre número 2
Sobre número 1
Sobre número 2

Empresa
CONSTRUCCIONS LLICIORELL SL
CONSTRUCCIONS LLICIORELL SL
ENRIQUE MARTÍNEZ ARAGONÉS
ENRIQUE MARTÍNEZ ARAGONÉS
BENITO ARNÓ E HIJOS SAU
BENITO ARNÓ E HIJOS SAU
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Atès que es consideren admeses les tres empreses licitadores, ajustades als criteris que preveu
el plec de clàusules.
Un cop feta l’obertura del “sobre número 2”, de proposició econòmica, efectuada la valoració de
les ofertes econòmiques presentades d’acord amb el criteri preu, s’estableix el següent quadre
resum de les puntuacions obtingudes pels licitadors, per ordre decreixent, de conformitat amb la
clàusula 10 del Plec de clàusules administratives (criteris de valoració de les ofertes) i que
s’eleva a l’Òrgan de Contractació per a la seva aprovació:
Empresa licitadora
ENRIQUE MARTÍNEZ ARAGONÉS
BENITO ARNÓ E HIJOS SAU
CONSTRUCCIONS LLICORELL SL

Oferta

Puntuació total

81.137,31 €
82.793,19 €,
82.793,19 €,

6 punts
2 punts
2 punts

Atès que l'òrgan de contractació competent per adjudicar el contracte i autoritzar la despesa és el
ple municipal, d'acord amb l’article 274.1 b) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
text refós aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Per tot això, i en compliment de les facultats que té encomanades, el Ple de l'Ajuntament per
unanimitat, aprova el següents ACORDS:
Primer.APROVAR la relació classificada, per ordre decreixent, de les proposicions
econòmiques presentades, valorades i que no han estat declarades desproporcionades o
anormals, i per la que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa i ha obtingut una
major puntuació l’empresa ENRIQUE MARTÍNEZ ARAGONÉS per un preu de 81.137,31 Euros,
IVA inclòs.
Empresa licitadora
ENRIQUE MARTÍNEZ ARAGONÉS
BENITO ARNÓ E HIJOS SAU
CONSTRUCCIONS LLICORELL SL

Oferta

Puntuació total

81.137,31 €
82.793,19 €,
82.793,19 €,

6 punts
2 punts
2 punts

Segon.REQUERIR a l’empresa adjudicatària ENRIQUE MARTÍNEZ ARAGONÉS per
què en el termini màxim de DEU DIES HÀBILS a comptar des de la data de la seva notificació, la
presentació de la documentació acreditativa d’estar al corrent en el pagament de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Tercer.REQUERIR a l’empresa adjudicatària ENRIQUE MARTÍNEZ ARAGONÉS per
què en el termini màxim de DEU DIES HÀBILS a comptar des de la data de la seva notificació, a
constituir una garantia definitiva per un import de 3.352,78 Euros, corresponent al 5 per cent de
l’import de l’adjudicació, IVA exclòs.
Quart.ADVERTIR l’empresa adjudicatària que, de no presentar-se la documentació
requerida o no constituir la garantia definitiva dins del termini assenyalat s'entendrà que retira la
seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent licitador segons l'ordre
en què hagin quedat classificades les ofertes.
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Cinquè.PUBLICAR el present acord al perfil del contractant de l’ajuntament de Pradell
de la Teixeta als efectes de donar publicitat al procediment d’adjudicació del contracte de l’obra
(pàgina web https://pdc.diputaciodetarragona.cat/pradell/pdc/).

I perquè així consti i faci els efectes oportuns, estenc aquest certificat, per ordre i amb el vistiplau
de l’Alcalde, a Pradell de la Teixeta, el dia vint-i-sis de novembre de 2014.

En dóna fe,
El Secretari interventor acctal.

Vist i plau
L’Alcalde-President,

Signa,
JOSEP GUILLÉN VIÑAS

Signa,
MIQUEL CABRÉ JUST
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