Ajuntament
de

179/2018
Recuperació de l’espai per al vianant i camins escolars. Proposta adjudicació

DECRET DE L’ALCALDIA
Relatiu a la proposta d’adjudicació de les obres de recuperació de l’espai per al vianant i
camins escolars

El procediment de licitació de les obres s’ha dut a terme mitjançant procediment obert,
conforme al previst i regulat pels arts. 157 a 161 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (RDL 3/2011, de 14 de novembre).
Examinada la documentació i les ofertes presentades per a l’adjudicació de les obres, en
data 22/03/2018, vista la valoració atorgada:
EMPRESAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

OFERTA (€)

Contratas Hidráulicas, SL
Gaditana de Firmes SL
Ingeniería Castellón Omega, SL
Pavasal, SA
Consbe, SL
Arimca, SL
Jujosa
Caesca, SL
Gimecons, SL
Ravi, SL
Urbamed, SL
Vainsa
Telecso

99570,56
87670,66
87186,75
85400
79065,15
100894
99834,71
77914,23
91588,02
87632,65
84544,74
92897,33
95504,6

PUNTUACIÓ
N
21,75
64,75
66,49
72,95
95,84
16,97
20,79
100,00
50,59
64,88
76,04
45,86
36,44

i considerant justificada l’oferta desproporcionada presentada per l’empresa CAESCA, SL, la
mesa ha acordat elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte en
favor de l’empresa CAESCA, S.L., en el preu de 77.914,23 euros, i 16.361,99 euros d’IVA,
de conformitat amb el plec de clàusules administratives i del projecte bàsic i d’execució que
regeixen la licitació.
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Així mateix va aprovar el Plec de clàusules administratives particulars per la contractació,
mitjançant procediment obert, de l’execució del “Projecte de recuperació de l’espai per al
vianant i camins escolars” i l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte, amb
càrrec a la partida pressupostària 15320.60904 de Pressupost de l’exercici de 2018, projecte
d’inversió “recuperació de l’espai per al vianant i camins escolars”.

Número : 2018-0434 Data : 12/04/2018

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 9 de febrer de
2018, va disposar l’aprovació del Prestar aprovació al “Projecte de recuperació de l’espai per
al vianant i camins escolars”, redactat per l’arquitecta municipal, Sra. Lourdes Boix Macías,
amb un pressupost d’execució per contracta de 108.589,14 € i 22.173,72 € d’IVA
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Atés el que disposa la clàusula 18.2 del Plec de clàusules administratives particulars que
regula la present licitació,
HE RESOLT:
PRIMER.- Requerir a l’empresa CAESCA, SL per tal que, en el termini de deu dies hàbils, a
comptar des del següent a aquell en que hagués rebut el requeriment, presente la
documentació justificativa prevista a les clàusules 4, 5 y 13 i al l’apartat 2 de la clàusula 18
del Plec de Clàusules Administratives:
1. Documentació acreditativa del compliment de les condicions i requisits previs necessaris
establerts a la clàusula 13.2 apartat C, subapartats 1, 2, 4, 5 (si es el cas) i 8 del Plec.

3. Constitució de la garantia definitiva per import del 10 per 100 de l’import d’adjudicació del
contracte amb exclusió de l’IVA. (7.791,42 €).
4. Certificats acreditatius de trobar-se al corrent en les obligacions tributàries, incloses les de
caràcter local, i de Seguretat Social.

6. Quan s’exercisquen activitats subjectes a l’Impost sobre Activitats Econòmiques: Alta,
referida a l’exercici corrent, o últim rebut, junt amb una declaració responsable de no
haver-se donat de baixa en la matrícula del citat Impost i, si s’escau, declaració responsable
de trobar-se exempt.
7. El justificant de l’abonament dels anuncis de licitació (639,29 € corresponent al primer
anunci, restant pendent l’import de futurs anuncis)
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5. Declaració responsable de no estar incursa l’empresa en les prohibicions per a contractar,
conforme allò establert a l’article 60 i següents i 73 del TRLCSP.

Número : 2018-0434 Data : 12/04/2018

2. Documents acreditatius de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagueren compromés a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte.

SEGON.- La present proposta no crea cap dret mentre l’òrgan de contractació no dicte la
resolució d’adjudicació del contracte.
NOTIFICACIÓ I RECURSOS.- Notificar el present acord als licitadors per al seu
coneixement i efectes, amb advertència que es tracta d’un acte de tràmit i com a tal no
procedeix la interposició de recursos contra el mateix.
L’alcalde president
Alfred Remolar Franch

Certifica,
La secretària general
Carmen Lázaro Martínez

Betxí, en la data que figura en les firmes electròniques al marge.
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De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà
que el licitador ha retirat l’oferta, i es procedirà requerir la mateixa documentació al licitador
següent, per l’ordre en què hagen quedat classificades les ofertes.

