
 
Ajuntament de Els Poblets

 

ANUNCI D’ADJUDICACIÓ

CONTRACTE D’OBRES

  

Per acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juny de 2015 , s’ha adjudicat 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 .- 3ª anualitat.

En  data  10  de  juny  de  2015  se  formalitza  el  contracte  administratiu  d’obres, 
publicant-ne aquesta formalització a l'efecte de l'article 154 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: Secretaria.- Contractació.

c)            Número d'expedient: 105/2015.

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 .-  3ª  
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 42 de 3 de març de 2015.

 

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària

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

 

4. Valor estimat del contracte: 230.060,00 € euros.

 

http://www.elspoblets.es/
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5. Pressupost base de licitació: 278.372,60 € euros.

 

6. Adjudicació del contracte:

 a)  Data d'adjudicació: Acord de la Junta de Govern de data 3 de juny de 2015.

b)  Adjudicatari: CONSTRUCCIONES JUST S.A.

c)   Import d'adjudicació. Valor estimat : 181.747,40 € .IVA (21%) : 38.166,95 €. Import 
total: 219.914,35 € .

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 40.920,77 € (IVA inclòs).

- L’adjudicatària es compromet a contractar durant el termini d’execució 
d’obra (98 díes cotitzats) a un total de 3 operaris d’entre els desocupats 
de l’Oficina d’Empleo i residents en Els Poblets ( 1 Oficial de 1ª , 1 Peó 
especialista i 1 Peó ordinari), i a ocupar a 8 operaris de la plantilla de 
personal  de  l’empresa  amb  contracte  indefinit  (  1  Cap  d’obra,  1 
Encarregat,  3  Oficials  de  1ª,  1  Oficial  de  2ª,  1  Peó Ordinari  i  1  Peó 
especialista),  el  total  del  personal  de  la  plantilla  d’empresa  643  díes 
cotitzats.

7. Formalització del contracte:

a) Data de formalització del contracte: 10 de juny de 2015

 Els Poblets, a 11 de juny de 2015.

L’Alcalde,

Jaime Ivars Mut
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