
 
Ajuntament de Els Poblets

 

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ

CONTRACTE D’OBRES

  

Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2014 , es va adjudicar el 
contracte d'obres de terminació urbanització C/ 17, C/ 17 A, C/ 18, C/ 18 A, C/ 20, C/ 20 
A i  C/  23  de  la  Pda.  Barranquets,  enllumenat  públic  i  baixa  tensió  .-  2ª  anualitat, 
publicant-ne la seva adjudicació a l'efecte de l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de 
Contractes  del  Sector  Públic,  aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de 
novembre

1. Entitat adjudicadora: Ajuntament dels Poblets

a)           Organ de Contractació: Junta de Govern Local

b)           Dependència que tramita l'expedient: Obres i Serveis.

c)            Número d'expedient: 181/2014.

d)            Direcció d' internet del perfil del contractant: www.elspoblets.es i www.gva.es.

 

2. Objecte del contracte:

 a)       Tipus: Obres

b)       Descripció: Obres de terminació urbanització C/ 17, C/ 17 A, C/ 18, C/ 18 A, C/ 20, 
C/ 20 A i C/ 23 de la Pda. Barranquets, enllumenat públic i baixa tensió .- 2ª anualitat.

c)       Lot (si escau): No.

d)       CPV (Referència de Nomenclatura): 45220000-5.

e)       Acord marc (si escau): No

f)       Sistema dinàmic d'adquisicions (si escau): No

g)       Mitjà  de  publicació  de  l'anunci  de  licitació:  Butlletí  Oficial  de  la  Província 
d’Alacant

 h)      Data de publicació de l'anunci de licitació: nº 53 de 18 de març de 2014.

 

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació

 

4. Valor estimat del contracte: 230.060,02 € euros.

5. Pressupost base de licitació. Import net: 230.060,02 € euros. Import total: 278.372,62 € 
euros.

 

http://www.elspoblets.es/
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6. Adjudicació del contracte:

 a)  Data d'adjudicació: Acord de la Junta de Govern de data 9 de juny de 2014.

b)  Adjudicatari: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.

c)   Import d'adjudicació. Import net: 182.813,00 € . Import total: 221.203,73 € .

d)  Avantatges de l'oferta adjudicatària:

- Pagament dels honoraris de direcció d’obra.

- Millores  en  unitats  d’obra  no  contingudes  en  el  projecte  i  en  l’àmbit 
d’aquest, per import de 35.997,50 € (IVA inclòs).

- L’adjudicatària es compromet  a contractar durant el termini d’execució 
d’obra  (4  mesos)  a  un  total  de  3  operaris  d’entre  els  desocupats  de 
l’Oficina d’Empleo i residents en Els Poblets, i a ocupar a 8 operaris de la 
plantilla de personal de l’empresa amb contracte indefinit, a més a més de 
l’encarregat d’obra.

 

Els Poblets, a 11 de juny de 2014.

 

L’Alcalde,

Jaime Ivars Mut
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