ANUNCI EN EL PERFIL DE CONTRACTANT
Per Acord de Ple de data 18 d’agost de 2016, es va aprovar la relació classificada de les
proposicions presentades per a l’adjudicació del contracte d’obres d’ URBANITZACIÓ DEL
CARRER DEL SOL. 1a Fase, fet que es publica als efectes de general coneixement:
2. “APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ
DEL CARRER DEL SOL 1a FASE.

ANTECEDENTS
El Ple, en la sessió de data 20 de juny de 2016 va aprovar el plec de clàusules administratives i
tècniques particulars que han de regir la contractació del servei d’execució de les obres d’urbanització
del Carrer del Sol, 1a Fase, del municipi de Maldà per a l’Ajuntament de Maldà per import de
72.219,03€ i 15.166,00€ d’IVA i un termini d’execució de 3 mesos.
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 obert, tramitació urgent, oferta
econòmicament més avantatjosa un/diversos criteris de valoració.
En data 15 de juliol de 2016 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes per a participar en el
procediment obert per a la contractació del servei d’execució de les obres d’urbanització del Carrer
del Sol per a l’Ajuntament de Maldà.
En data 20 de juliol de 2016 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir la relació definitiva
de candidats i descartats, que va ser la següent:

1. Relació de candidats admesos:
Núm.

Empresa

1

NATUR GRUP INTEGRAL, S.L.

2

EXPLOTACIONS SEIM, S.L.U.

3

M. I J. GRUAS, S.A.

4

VOLTES CONNECTA, S.L.U.

5

PROMOBRAS CARO S.L.

6

CONSTRUCTORA D’ALCOLETGE, SCCL.

7

ROMÀ INFRASTRUCTURES I SERVEIS, SAU.

8

CATALANA D’INSTRASTRUCTURES I SERVEIS
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ASSOCIATS, S.L.

2. Relació de candidats definitivament descartats:
No s’ha descartat cap empresa.
Quant a les admeses, la Mesa de Contractació va elevar a l’òrgan de contractació la relació
classificada i valorada, per ordre d’entrada de les ofertes presentades, i que no han estat declarades
desproporcionades o anormals, d’acord amb els informes tècnics incorporats a l’expedient:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NATUR GRUP INTEGRAL, S.L. ....................................................... 2,00 punts.
EXPLOTACIONS SEIM, S.L.U. ......................................................... 5,32 punts.
M. I J. GRUAS, S.A. ……………………………………………................
4,00 punts.
VOLTES CONNECTA, S.L.U. ……………………………………………
1,432 punts.
PROMOBRAS CARO S.L. .................................................................... 3,60 punts.
CONSTRUCTORA D’ALCOLETGE, SCCL. ......................................... 2,125 punts.
ROMÀ INFRASTRUCTURES I SERVEIS, SAU. ……….......................... 8,75 punts.
CATALANA D’INSTRASTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, S.L. ..... 2,75 punts.

D’acord amb l’anterior, l’empresa o licitador amb millor puntuació total és: Romà Infraestructures i
Serveis, SAU.
Es PROPOSA al ple de l'Ajuntament,
PRIMER. Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació, classificada i valorada, per ordre
d’entrada, 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 Romà
Infraestructures i Serveis, SAU., pel preu de 68.608,08€ i 14.407,70€ d’IVA.
SEGON. Notificar aquest Acord i requerir a l’empresa Romà Infrastructures i Serveis, SAU perquè, en
el termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció de la notificació, presenti la
documentació acreditativa de la possessió i validesa dels documents exigits en l’article 146.1 del
TRLCSP, 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, i
acrediti que ha constituït la garantia definitiva per un import de 3.430,40€
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 TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà a demanar la mateixa documentació al
següent licitador, per ordre de classificació
QUART. Publicar aquest acord al perfil del contractant.
Sotmès a votació aquesta proposta, resulta aprovada amb el vot favorable de la totalitat del membres
presents.”
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Maldà, a 19 d’agost de 2016.

La secretària – Interventora
Anna Sentís Freixinet

Signat
electrònicament per
:CPISR-1 C Anna
Sentís Freixinet
Data :2016.08.24
13:18:23 CEST

Plaça Homenatge a la Vellesa S/N - Codi Postal 25266 - Telèfon 973 33 00 45 – Fax 973 33 11 11 ajuntament@malda.cat

