RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE D'OBRES PER PROCEDIMENT
OBERT, TRAMITACIÓ URGENT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA,
DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Mitjançant Resolució d'Alcaldia de data 1/2/2017, es va aprovar l'expedient de contractació
juntament amb els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques per a
l'adjudicació del contracte d'obres consistents en mesures d'accessibilitat i seguretat en l'espai
públic equipament camp municipal Ses Forques, per procediment obert, tramitació urgent, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. Així mateix es va autoritzar la
despesa que suposa l'adjudicació del mateix, convocant la seva licitació.

Amb data 2/2/2017 es va publicar anunci de licitació per termini de 13 dies en el Butlletí Oficial
núm. 14 i en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació, a fi que els interessats presentessin
les seves proposicions. Durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en
l'expedient.

Amb data 23/2/2017 i 2/3/2017 es va constituir la Mesa de contractació, òrgan competent per a la
valoració de les proposicions, i aquesta proposa a l'òrgan de contractació declarar l'oferta
econòmicament més favorable la presentada per MAN OBRAS Y PAVIMENTACIONES amb
CIF A07017874.

Amb data 3/3/0217 es va requerir al licitador que presento l'oferta econòmicament més avantatjosa
perquè presentés la documentació justificativa prevista als articles 146.1 i 151.2 del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, així com justificació de la constitució de la garantia
definitiva i, a més, que disposa dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a
l'execució del contracte. Amb data 7/3/2017 el licitador va constituir garantia definitiva per import
de 2.098,50 euros i va presentar els documents justificatius exigits el 9/3/2017.

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:

— Els articles 6, 22, 53, 109 i 110, 138 i següents, 150 i següents, 235 a 239 i la Disposició
Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

—El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial
decret 817/2009, de 8 de maig).
— La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

Per tot això, de conformitat amb l'article 151.4 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, RESOLC:

PRIMER. Adjudicar a l'empresa MAN OBRAS Y PAVIMENTACIONES amb CIF A07017874, el
contracte d'obres consistent en mesures d'accessibilitat i seguretat en l'espai públic equipament
camp municipal Ses Forques, per procediment obert, tramitació urgent, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, aprovada per Resolució d'Alcaldia de data
1/2/2017 i publicada en el Butlletí Oficial núm. 14 de data 2/2/2017 i en el Perfil de contractant.

SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent del pressupost
vigent de despeses.

TERCER. Notificar a l'adjudicatari del contracte, la present Resolució i citar-li per a la signatura
del contracte que tindrà lloc a Porreres el 14/3/2017.

QUART. Formalitzat el contracte s'haurà de presentar pel contractista el Pla de Seguretat i Salut de
l'Obra ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte per a la seva aprovació per l'Ajuntament
previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut o Director Facultatiu de les Obres i la seva
posterior comunicació a l'autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l'acta de replanteig
i inici de l'obra.

CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte d'obres en el Perfil de contractant i publicar
anunci en el Butlletí Oficial.

Porreres, 9/3/2017

