AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE D’OBRES PER LA DOTACIÓ I REFORMA DE LES
INFRAESTRUCTURES DEL NUCLI URBÀ NORIA RIERA , MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA COMPLIMENT REQUISITS
CAPACITAT I SOLVÈNCIA PER CONTRACTAR AMB L’AJUNTAMENT
A la Casa Consistorial des Castell, sent les 13 h del dia 16 de maig del 2019, es
constitueix la Mesa de Contractació, quedant com segueix:
Sr. José Luis Camps Pons, Alcalde de la corporació
Sr. Miguel Angel Cardona Doyle, secretari municipal
Sr. Manu Benito Reviriego, interventor municipal
Sr. Joan Josep Tomás Saborido, arquitecte municipal
Secretària: Sra. Juana Cardona Carreras, administrativa de Contractació
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President:
Vocals:

Constituïda la Mesa, en acte intern, en relació a la contractació de referència, la
secretària de la Mesa recorda a la resta de membres que en data 30/04/2019,
va requerir al licitador que havia presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa, CONSTRUCCIONES OLIVES, S.L., que presentés la documentació
acreditativa dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb
l’Ajuntament, la de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, subscripció de la pòlissa que
s’indicava a la clàusula 38, amb còpia del rebut de pagament, i el justificant
d’haver constituït la garantia definitiva corresponent.
El licitador, conforme al requeriment efectuat pel president de la Mesa, ha
presentat, en data 09/05/2019, la documentació administrativa que ha
considerat escaient per tal d’acreditar els requisits de capacitat i solvència
exigits per contractar amb l’Ajuntament, la de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
pòlissa de responsabilitat civil i còpia del rebut de pagament, i el justificant
d’haver constituït la garantia definitiva per import de 14.946,18 euros.
Després de l’examen d’aquesta documentació la Mesa ha considerat que l’havia
presentat correctament i per tant ha acordat per unanimitat proposar a l’òrgan
de contractació la resolució que a continuació es detalla:
ADJUDICAR la contractació de les obres, segons projecte, de dotació i reforma
de les infraestructures del nucli urbà Noria Riera, mitjançant procediment obert
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simplificat, a l’empresa CONSTRUCCIONES OLIVES, S.L., amb NIF B07159676,
conforme a l’oferta presentada, considerada econòmicament més avantatjosa
per a l’Ajuntament, segons la classificació de proposicions de l’Acta de la Mesa
de contractació de data 30/04/2019, per un preu de contracte de 298.923,56
euros, que s’incrementarà amb l’IVA al tipus impositiu del 21% amb 62.773,95
euros, resultant un import total de contracte de tres-cents seixanta-un mil siscents noranta-set euros amb cinquanta-un cèntims (361.697,51 euros).
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El termini d’execució del contracte serà de tres (3) mesos, i es començarà a
comptar des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, de
conformitat amb l’establert a la clàusula 23 del plec de clàusules administratives
particulars: l’inici de l’execució del contracte no podrà ser superior a un mes a
comptar a partir de la seva formalització.
De conformitat amb el que estableix l’article 153 de la LCSP i la clàusula 20 de
plec de clàusules administratives particulars, la formalització del contracte haurà
d’efectuar-se no més tard dels 15 dies hàbils següents a aquell en que es rebi
la notificació d’adjudicació, per a la qual cosa l’adjudicatària haurà de personarse o posar-se en contacte amb el Departament de Contractació.
De conformitat amb el disposat a la clàusula 22 del plec de clàusules
administratives particulars i a l’art. 7 de l’RD 1627/97, el contractista presentarà
el Pla de Seguretat i Salut en el Treball amb la finalitat que sigui aprovat per
l’òrgan competent abans de l’inici de les obres, de conformitat amb la
normativa d’aplicació.
L’adjudicatària estarà obligada al compliment de totes i cadascuna de les
prescripcions que es detallen en el plec de clàusules administratives particulars,
en el projecte i en la seva oferta, una còpia de tots els quals s’adjuntarà al
contracte com annex.
El responsable del contracte serà a càrrec del Sr. Manel de Febrer de Olives,
enginyer d’obra pública, a qui, conforme al que estableix l’art. 62 de la LCSP,
correspondrà supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions i dictar
les instruccions necessàries, amb la finalitat d’assegurar la correcta realització
de la prestació pactada, això com també serà el director de l’obra i coordinació
de seguretat i salut en fase d’execució.
A continuació el Sr. President dona per finalitzada la reunió a les 13’30 h.
signant els membres de la Mesa, as Castell en la data que figura en la signatura
electrònica del document.
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