1. PODER ADJUDICADOR
Administració contractant:
Òrgan de contractació:
Expedient:
Procediment:
Tipus de procediment:
Publicitat:
Tipus de contracte:
Tramitació:
Criteris adjudicació:

Ajuntament de Pardines
Ple de l’Ajuntament
2/2008
Obert
BOP i DOGC
Ordinària
Preu

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
Descripció:
Cpa:
Descripció de Cpa:

Construcció edifici equipaments municipals

3. PREU DEL CONTRACTE
Preu:
539.749,78 €
Despeses Publicitat: A càrrec de l’adjudicatari
Anualitats:
Exercici: 2008
Exercici:
Revisió De Preus:
NO
Fòrmula:
Sistema de Revisió:

Iva: inclòs

4. FINANÇAMENT
Finançament Ajuntament:
Finançament Generalitat de Catalunya
Finançament Diputació de Girona
Altres Finançaments

164.229,38
375.520,40

5. TERMINI D’EXECUCIÓ
Fins (Any):
Pròrroga:
Duració Màxima:

2009

6. GARANTIES
PROVISIONAL
(Equival al 3 % de l’import de licitació):

DEFINITIVA
(Equival al 5 % de l’import d’adjudicació):

16.192,49 €

Exercici:

COMPLEMENTÀRIA
(Equival al __ % del preu del contracte):

7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
Grup:

C

Subgrup:

4

Categoria

D

8. PLECS
• Plec de clàusules administratives particulars

9. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ D’OFERTES
Termini:
Lloc:

26 dies naturals posteriors al de la última publicació anunci BOP o DOGC
Oficines Ajuntament. Plaça del Padró, 7

10. MESA DE CONTRACTACIÓ
MEMBRES
President/a de la Mesa:
Vocals de la mesa:

Esteve Perpinyà i Perpinyà
Esteve Desel i Avilés

Dates acta Mesa contractació:
Informes demanats per la Mesa:

8 d’agost 2008
Acreditació comunicació dins de termini una
proposta presentada fora de plaç

11. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Data adjudicació:
Data límit presentació documentació:
Import adjudicació provisional:
Data publicació al BOPG:

12. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Data adjudicació:
Data formalització contracte:
Import adjudicació definitiva:
Data publicació al BOPG:

13. ALTRES
Dades d’execució del contracte
Data d’inici d’execució:

10 de setembre de 2008
15 dies a partir notificació
501.967,30 €

Acord d’adjudicació provisional adoptat pel Ple el 10 de setembre de
2008.
“ADJUDICACIO PROVISIONAL
MUNICIPALS”

DE L’OBRA “EDIFICI EQUIPAMENTS

El Ple de l’Ajuntament va aprovar en data 6 de juny de 2008 el plec de condicions per
a la contractació de l’obra titulada “Edifici equipaments municipals”, així com la
licitació,.
Aquest acord es va publicar al BOP de Girona número 132 de 9 de juliol 2008 i al
DOGC número5170 de 10 de juliol de 2008
La Mesa de contractació constituïda el dia 8 d’agost de 2008 va acordar posposar la
proposta d’adjudicació provisional per tal que una de les empreses que va presentar
plec i que ho va fer fora de termini justifiqués en temps i forma haver acomplit allò que
determina l’article 38.4 de la LRJAPPAC.
Transcorregut el termini sense que hagués fet la Mesa de contractació reunida en data
9 de setembre de 2008 ha acordat el següent:
Primer.- Proposar al Ple de l’Ajuntament l’adjudicació provisional de la licitació de
referència a la proposició número 3 presentada per GURB CENTER pel preu de
501.967,30 € IVA inclòs
Segon .- Que transcorregut el termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de la
publicació de l’acord d’adjudicació provisional al perfil del contractant i al BOP de
Girona, i sempre que l’adjudicatari presenti davant l’Ajuntament i durant l’indicat
termini la documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les obligacions
tributària i amb la seguretat social i IAE i hagi constituït la fiança definitiva es
proposa a l’òrgan de contractació s’elevi a definitiva l’adjudicació provisional.
Atès el que estableix l’article 135 de la LLei de Contractes del Sector Públic
es proposa al Ple
Primer.- Adjudicar provisionalment la licitació de l’obra titulada “Edifici equipaments
municipals “ a GURB CENTER pel preu de 501.967,30 € IVA inclós.amb subjecció al
Plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i al
projecte aprovat.
Segon.- Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils a comptar
des de l’endemà de la notificació d’aquest acord acrediti que ha constituït la garantia
definitiva xifrada en 21.636,52 € equivalent al 5 % de l’import de l’adjudicació (IVA
exclòs) i presenti la documentació de l’article 135.4 de la LCSP

Tercer.- Donar compta d’aquest acord als licitadors - inclòs a l’exclòs- al que se li
comunicarà que pot presentar recurs especial de revisió i publicació al BOP i al perfil
del contractant en el termini de cinc dies hàbils.
Quart.- Facultar a l’alcalde Sr. Esteve Perpinyà , per a signar qualsevol document que
sigui necessari per fer efectius els acords presents.
Proposa que és aprovada per unanimitat.

