DOCUMENT D'INCOACIÓ DE L'EXPEDIENTE / PROVIDÈNCIA DE L'ALCALDIA
Exp.: 523/2019
Assumpte: Incoació de l'expedient. Contractació de les obres de condicionament del
camí del Puntarró
Objecte de contracte d'obres: selecció de contractista per a l'execució de les obres
de "Contractació de les obres de condicionament del camí del Puntarró"
De conformitat amb el que disposa l'at. 116 de la Llei 8/2017, de 9 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), la celebració per part de les Administracions
Públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per
l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes de l'art. 28 de
l'esmentada LCSP.
En compliment d'aquests preceptes, s'informa que aquest Ajuntament té la necessitat
d'executar les obres de "Contractació de les obres de condicionament del camí del
Puntarró" d'acord amb el projecte tècnic de data abril de 2019, redactat per l’arquitecte
tècnic Fabio Alemany Paradís.
D'acord amb el seu pressupost (60.633,06 € més 12.732,94 en concepte d’IVA ) i amb
el previst a l'art. 141, en relació amb el 159 LCSP, s'ha de tramitar l'expedient de
contractació mitjançant procediment obert ordinari simplificat, amb el preu com a únic
criteri d'adjudicació.
Les esmentades obres són necessàries per al compliment i realització de les
competències que té aquest Ajuntament, i que li atribueix l'art. 25 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, entre les que es troben les
recollides en l'apartat d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seua titularitat.
A més, el contracte es justifica pretenent satisfer la necessitat següent (art. 116.4.e)
LCSP):
Necessitat a satisfer: El camí del Puntarró es troba en molt mal estat debut a l’alt
trànsit de camions pesats i tràfic dens durant anys d’accés als polígons adjacents.
CONCLUSIÓ:
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EXPEDIENT DE CONTRACTE D'OBRES
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

Procedeix la redacció del plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques pels quals s'han de regir el contracte, així com la incorporació
a l'expedient del certificat d'existència de crèdit, tot això d'acord amb l'art. 116.3 LCSP,
definint en el plec de forma justificada els següents aspectes a què es refereix l'art.
116.4 LCSP:
Classificació a exigir als participants.
Criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera.
Criteris que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte.
Condicions d'execució del contracte.
Valor estimat del contracte, amb indicació de tots els conceptes que l'integren,
incloent-hi els costos laborals, si existiren.
Decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte, si s'escau.
Betxí, a la data de la signatura electrònica al marge.
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