DECRET DE BATLIA 359/2013
Vist el contingut del Projecte d'Obres per a “Millora i condicionament c/Son
Bordoi” d'aquest terme municipal, a l'efecte previst a l'article 22 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Vist l'informe de l'Arquitecte Sr. Tomeu Cerdà, en el qual es detallen els aspectes
tècnics del mateix, així com la viabilitat de l'actuació esmentada, recollint-se al
corresponent Projecte d'Obres els Plecs de Prescripcions Tècniques pels quals es
regirà la licitació.
Vista la retenció de crèdit amb càrrec a l'aplicació pressupostària 454/61002, per
import de 80.000 euros, que suposa el valor estimat del contracte d'obres a
tramitar.
Vist l'informe jurídic favorable i fiscalitzador emès pel Secretari-Interventor
d'aquest Ajuntament.
Vist l'estat del procediment i considerant que, d'acord amb l’acta de la Mesa de
Contractació de dia 25/11/2013 l’oferta económica més avantatgosa era la
presentada pel Sr. Miquel Bestard Sabater.
Vist que de conformitat amb allò previst a la Disposició Addicional Segona del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, corresponen al Batle ( delegada a la
Junta de Govern local )la competència com a òrgan de contractació.
Per tot això, I d’acord amb les disposicoons legals vigents, RESOLC:
PRIMER.- Classificar, de conformitat amb allò disposat al Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, les ofertes presentades en el present expedient de
contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat per al contracte
d'obres referit, per ordre decreixent, de la següent forma:
Oferta Econòmicament més avantatjosa:
- Primer lloc: 78.186.652 S

- Segon lloc: 43.033.424 X
78.186.652 S, resulta el licitador que ha presentat l'oferta econòmicament més
avantatjosa al present expedient de contractació.
SEGON.- Requerir a 78.186.652 S per tal que, dins del termini de deu dies
hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment,
presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l'òrgan de
contractació per obtenir-ne de forma directa l'acreditació, de disposar
efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a
l'execució del contracte conforme a l'article 64.2 del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i d'haver constituït la garantia definitiva per import
del cinc (5%) per cent de l'import d'adjudicació, exclòs l'Impost sobre el Valor
Afegit, d’import total 2.855,75 euros.

Així mateix, s'adverteix que de no complimentar-se adequadament el
requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva
oferta, procedint-se en aquest cas a recollir la mateixa documentació al licitador
següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats en l'expedient administratiu,
fent-los saber que contra els presents actes podran interposar-se, potestativament,
i de conformitat amb l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, RECURS DE REPOSICIÓ en el termini d'un mes a comptar des del dia
següent a la recepció de la notificació, davant aquest mateix òrgan o, en el seu
defecte, interposar-se RECURS CONTENCIÓS – ADMINISTRATIU, en el
termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a la seva recepció, davant els
Jutjats del Contenciós Administratiu, segons el que disposa el número 1 de
l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciós Administrativa, sense perjudici que pugui exercitar-se qualsevol altre
que cregui convenient.
Llubí, 29 de novembre de 2013.
El Batle,

Joan Ramis Perelló

El Secretari,

Raimundo Tomás Montis Sastre

