ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE
CORRECCIÓ DE DEFICIÈNCIES CONSTRUCTIVES I AMPLIACIÓ DE LES
INSTAL.LACIONS DEL CEIP CERVANTES - J. DUALDE: EDIFICI D'EDUCACIÓ
INFANTIL, PISTES ESPORTIVES I CONSTRUCCIÓ DE GIMNÀS” (PLA EDIFICANT)

Mitjançant decret núm. 2019-1044, de data 12/09/2019, l’alcaldia presidència va
aprovar el Plec de clàusules administratives particulars per la contractació, mitjançant
procediment obert simplificat, de l’execució del "Projecte de correcció de deficiències
constructives i ampliació de les instal·lacions del CEIP Cervantes - J. Dualde: Edifici
d'Educació Infantil, pistes esportives i construcció de gimnàs”, i l’obertura del
procediment d’adjudicació del contracte, amb càrrec als crèdits consignats en el capítol
VII dels Pressupostos Generals de la Generalitat Valenciana, “Transferència de
capital”, del programa pressupostari 422.20 de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport.
El procediment de licitació de les obres s’ha dut a terme mitjançant procediment obert
simplificat, conforme al previst i regulat per l’art. 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP).
Al procediment de licitació han concorregut les ofertes presentades per les empreses
incloses en el quadre següent. Examinada la documentació i les ofertes presentades
per a l’adjudicació de les obres, i atès l’informe emés per l’arquitecta municipal Sra.
Lourdes Boix Macías en data 16/10/2019 en relació a les mateixes, en aplicació del
Plec de clàusules administratives particulars, s’obté el quadre següent:
Nom
CAESCA, SL
CRISOL OBRAS Y SERVICIOS SL
GIMECONS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SL

Oferta
sense IVA
411.832,88
473.726,53
482.306,39

Punts
100,00
51,56
44,85
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L’alcaldia presidència, mitjançant decret núm. 2019-0970, de data 20/08/2019, va
prestar aprovació al "Projecte de correcció de deficiències constructives i ampliació de
les instal·lacions del CEIP Cervantes - J. Dualde: Edifici d'Educació Infantil, pistes
esportives i construcció de gimnàs”, inclòs en el Pla Edificant, d'acord amb el projecte
tècnic de data maig de 2019, redactat per Jaime Sanahuja Rochera, Emilio Cubillos
Gimeno I Mar Nadal Febrer, en representació de JAIME SANAHUJA Y ASOCIADOS
SLP, amb un pressupost de 539.613,32 €, més 113.318,80 € en concepte d’IVA.

Número: 2019-1344 Data: 18/11/2019

Exp.: 935/2019
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

JOFIBA SA
OBREMO SL
UTE OMEGA INGENIA OBRAS Y SERVICIOS, SL CIVICONS CONSTRUCCIONES PÚBLICAS, SL
RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL

495.634,83
468.977,94
423.109,44

34,42
55,28
91,18

460.290,16

62,08

Per les empreses OMEGA INGENIA OBRAS Y SERVICIOS, SL i CIVICONS
CONSTRUCCIONES PÚBLICAS, SL. ha estat acreditada la constitució de la Unió
Temporal d’empreses “Omega Ingenia Obras y Servicios, SL i Civicons Construcciones
Públicas, SL, Obras CEIP Cervantes – J. Dualde de Betxí, Unión Temporal de
Empresas, Ley 18/1982, de 26 mayo”, anomenada “UTE CEIP CERVANTES – J.
DUALDE”.
Igualment ha estat acreditada la constitució de la garantia definitiva, per un valor total
de 21.155,47€, equivalent al 5 % del preu d’adjudicació i ha estat presentada la
documentació justificativa prevista en l’apartat 3 de la clàusula 15 del Plec de
Clàusules Administratives.
Atès que el valor estimat del contracte és superior 10 per cent de los recursos ordinaris
del pressupost, i de conformitat amb el que disposa la DA segona de la LCSP, l’òrgan
competent per a l’aprovació de l’expedient de contractació és el Ple de la Corporació.
No obstant, el citat òrgan, en sessió ordinària de 24 de juliol de 2019, va acordar
delegar en l’alcaldia les atribucions per a la present licitació,
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En la citada sessió, i de conformitat amb els criteris per a la selecció del contractista
continguts en la clàusula 16 del Plec, la Mesa va acordar elevar a l’òrgan de
contractació la proposta d’adjudicació del contracte en favor de la UTE OMEGA
INGENIA OBRAS Y SERVICIOS, SL / CIVICONS CONSTRUCCIONES PÚBLICAS,
SL. en el preu de 423.109,44 euros, i 88.852,98 euros d’IVA, de conformitat amb el
plec de clàusules administratives i del projecte bàsic i d’execució que regeixen la
licitació.

DECRET

La Mesa de contractació, vist el document de justificació presentat per l’empresa
CAESCA, SL i atés l’informe emés per l’arquitecta municipal Sra. Lourdes Boix Macías,
en sessió de 28/10/2019 va declarar l’exclusió del procediment de l’empresa CAESCA,
SL per considerar incompatibles les reduccions realitzades amb la normal execució de
les obres.

Número: 2019-1344 Data: 18/11/2019

En sessió de data 16/10/2019, la Mesa de contractació va acordar atorgar a l’empresa
CAESCA, SL un termini de cinc dies hàbils per a la justificació detallada del preu
ofertat per a l’execució de les obres objecte del contracte, atès que s’incorria en
supòsit de baixa desproporcionada.

Per tot això, he resolt:
PRIMER.- Declarar l’exclusió del procediment de l’empresa CAESCA, SL, atès que
l’oferta presentada incorre en supòsit de baixa desproporcionada, i les reduccions
realitzades resulten incompatibles amb la normal execució de les obres.

423.109,44 Euros
88.852,98 Euros
511.962,42 Euros

QUART.- Ordenar que se publique la present resolució en el Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Betxí, que se notifique a l’adjudicatari i a tots els que hagen pres part
en la licitació.
CINQUÉ.- Publicar l’anunci de formalització del contracte en el perfil de contractant,
amb el contingut de corresponga de l’annex III de la LCSP
SISÉ.- El contracte es formalitzarà en document administratiu que s’ajustarà amb
exactitud a les condicions de la licitació, constituint el citat document títol suficient per
a accedir a qualsevol registre públic, dintre dels quinze dies hàbils següents a aquell
en què es realitze la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats en la forma
prevista en el article 151 LCSP.
SETÉ.- Contra el present acord que esgota la via administrativa, independentment de
la seua immediata executivitat, d’acord amb l’art. 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats del contenciós administratiu de la ciutat de
Castelló de la Plana. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a
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Preu sense IVA:
IVA:
TOTAL:

DECRET

TERCER.- Adjudicar el contracte de les obres del "Projecte de correcció de
deficiències constructives i ampliació de les instal·lacions del CEIP Cervantes - J.
Dualde: Edifici d'Educació Infantil, pistes esportives i construcció de gimnàs”, a la Unió
Temporal d’empreses “Omega Ingenia Obras y Servicios, SL i Civicons Construcciones
Públicas, SL, Obras CEIP Cervantes – J. Dualde de Betxí, Unión Temporal de
Empresas, Ley 18/1982, de 26 mayo”, anomenada “UTE CEIP CERVANTES – J.
DUALDE”, de conformitat amb la proposta d’adjudicació efectuada per la mesa de
contractació en la sessió celebrada en data 28/10/2019, i que seguidament se detalla:

Número: 2019-1344 Data: 18/11/2019

SEGON.- Declarar la admissió al procediment de les ofertes presentades per les
empreses: CRISOL OBRAS Y SERVICIOS SL; GIMECONS CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SL; JOFIBA SA; OBREMO SL; UTE OMEGA INGENIA OBRAS Y
SERVICIOS, SL - CIVICONS CONSTRUCCIONES PÚBLICAS, SL; RAVI OBRAS,
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL

comptar des del dia següent a la notificació de la resolució, segons el que estableix
l’article 46 de l’esmentada llei. També es podrà interposar qualsevol altre recurs que es
considere procedent.

Certifica,
La secretària general
Carmen Lázaro Martínez

DECRET

Betxí, en la data que figura en la firma electrònica al marge.
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L’alcalde president
Alfred Remolar Franch

Número: 2019-1344 Data: 18/11/2019

No obstant, els interessats podran optar per interposar contra esta resolució un recurs
de reposició, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la data de
notificació, davant del mateix òrgan que l’ha dictat. En este cas, no es podrà interposar
el recurs contenciós administratiu en tant no recaiga resolució expressa o presumpta
del recurs de reposició, de conformitat amb el que disposen els article 123 i ss. de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

