DECRET DE BATLIA.-

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DE
“DEMOLICIÓ I EBSS DE L’ESTRUCTURA DE QUATRE VIVENDES
UNIFAMILIARS ENTRE MITGERES” MITJANÇANT PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Atès l'expedient tramitat per a la contractació de les obres “DEMOLICIÓ I
EBSS DE L’ESTRUCTURA DE QUATRE VIVENDES UNIFAMILIARS
ENTRE MITGERES”
Vista la consulta efectuada a diverses empreses capacitades per dur a terme
l´objecte del contracte.
Atesa la valoració de les ofertes presentades, de la qual en queda constància
a l´expedient, en virtut de la qual es considera que l´oferta corresponent a
l'empresa MATIAS ARROM BIBILONI SL, que proposa un preu total de
28.500 EUROS AMB IVA DE 5.985 EUROS, que fan un total de TRENTAQUATRE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS (34.485 €) amb
unes millores (Millora especialment referida a la reutilització eficient dels
materials d’excavació de propietat municipal, encara que si és precís dur
material a MAC INSULAR, l’empresa es farà càrrec de les gestions,
considerades incloses a l’oferta. Millora de l’entorn rural i mediambiental de
Ruberts) és la més adequada a l´interès públic, per la valoració econòmica i
les seves millores al projecte,
I considerades també les ofertes definitives de les empreses VOPSA, MAN,
HNOS. RIERA-CANALS, PYOCSA I AGLOMSA, que resulten menys
avantatjoses pels següent motius:
- VOPSA: preu superior
- MAN: preu superior
- HNOS. RIERA CANALS: exclusió d’alguna part que està inclosa a l’objecte
del contracte i al projecte.
- PYOCSA: preu superior
- AGLOMSA: preu superior
En ús de les atribucions conferides per la legislació vigent i, especialment, el
TRLCSP, RESOLC:
1r. Adjudicar l’execució del projecte d’obres relatiu a “DEMOLICIÓ I EBSS
DE L’ESTRUCTURA DE QUATRE VIVENDES UNIFAMILIARS ENTRE
MITGERES” MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT” a l’entitat MATIAS AROM BIBILONI SL,

amb CIF B-57465213 i domicili fiscal a Carretera de Biniali, Km. 4,100 de
Binissalem amb estricta subjecció als plecs de clàusules administratives
particulars, al projecte i a la seva oferta per un import total de 28.500 EUROS
AMB IVA DE 5.985 EUROS, que fan un total de TRENTA-QUATRE MIL
QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS (34.485 €), que es finançaran
totalment a càrrec municipal, segons consta al Pressupost vigent de
l'Ajuntament de Sencelles per a 2013, a l'aplicació pressupostària
05.151.609.01.
2n. Requerir l'adjudicatari per tal que, en el termini de quinze dies a comptar
des de la notificació de l'adjudicació, constitueixi la garantia definitiva, segons
el que disposa l'art. 95.1 del TRLCSP i la clàusula 1h1) dels plecs que
regeixen aquesta obra, que importa la quantia de 1.425 euros, i que podrà
fer-se efectiva en qualsevol dels sistemes que arbitra l'art. 96.1 del TRLCSP.
3r. Requerir l'adjudicatari per tal que, en el termini de quinze dies a comptar
des de la notificació de l'adjudicació, formalitzi el contracte mitjançant
document administratiu.
3r. Notificar la present Resolució a la resta de licitadors i procedir a la seva
publicació en el perfil del contractant de la Corporació.
4t. Que del present Decret se’n informi al Ple de l’Ajuntament en la primera
sessió que aquest celebri.
Ho mana i firma el Sr. Batle, Joan Carles Verd Cirer, a denou de juliol de dos
mil tretze.

Davant meu,
La Secretària Acctal,
Francisca Campaner Fiol

El Batle,

Joan Carles Verd Cirer

NOTIFICACIÓ

Pel vostre coneixement i efectes, LI NOTIFIC que pel Sr. Batle, en data
d’avui, s’ha adoptat la resolució que seguidament es transcriu,
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El que li notifico pel vostre coneixement i als efectes oportuns.
Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa es poden interposar, alternativament, el recurs següents:
-Directament el recurs contenciós administratiu davant el Tribunal que resulti competent, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent de la notificació del present acord.
-El recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que ha dictat aquest acord, en el termini d'un mes, comptador a partir del dia
següent de la notificació del present acord. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel
transcurs d'un mes des de la seva presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat, podrà interposar-se el
recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta.
-No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 04/1999, de 13 de gener, de
modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administració públiques i del procediment
administració comú.

Sencelles, a 22 de juliol de 2013.
La Secretària- Acctal,

Signat:
Francisca Campaner Fiol

He rebut l’original,
Sencelles,________________
Signat:

