DECRET D’ALCALDIA
[firma]

Num. Decret/Data: 2018LLDA000973
15/03/2018
REF.
EXP.
MODIFICACIÓ
DE
PLECS
–
PLEC
DE
CLÀUSULES
ECONOMICOADMINISTRATIVES I JURÍDIQUES L’OBRA A LES BASES TÈCNIQUES
PER A LA RENOVACIÓ D’UN TRAM DE LA XARXA D’ABASTAMENT A L’AVGDA. VILA
DE TOSSA ENTRE L’AVGDA. ANSELM CLAVÉ AVGDA. FREDERIC MISTRAL
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS

G112018000341 Exp. 3/18 PL PC
Atès que el Plec de condicions que regeix la licitació, per l’adjudicació del
contracte de l’obra consistent en la renovació d’un tram de la xarxa
d’abastament de l’Avgda Vila de Tossa entre l’Avgda Anselm Clavé i Avgda.
Frederic Mistral, que va ser aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern
Local de data 06/03/18, i publicat al Perfil del Contractant des del dia
08/03/2018.
Vist l’informe emès per l’Enginyer municipal de data 13/03/2018 en que
posa de manifest que cal rectificar el preu base de licitació, el criteri de
solvència, el termini d’execució i canviar la tramitació a urgent,
es
procedeix a la suspensió del termini de presentació de propostes fins a la
nova publicació al perfil del contractant dels plecs amb les esmentades
clàusules modificades.
D’acord amb allò previst a l’art. 109 de la Llei 39/2015, 1 d’octubre, del
procediment administratiu administratiu comú, en relació a la possibilitat de
rectificació d’errors materials.
RESOLC:
PRIMER.- RECTIFICAR el preu base de licitació, la clàusula b del criteri de
solvència, el termini d’execució i canviar la tramitació a urgent , quedant de
la següent manera:
“2.- PREU
El preu que ha de servir de base per a l'esmentat procediment d’adjudicació
és el de 66.130,30€ ,IVA a part, i l’oferta s’haurà de presentar a la baixa. Es
farà amb càrrec a la partida n. 1532.61907 del pressupost municipal.”
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“4.- TERMINI D’EXECUCIÓ
Les obres definides en el present projecte s’executaran en el termini màxim
de 10 setmanes des de la data de formalització de l’acta de comprovació
del replanteig i d’inici de l’obra.”
“6.- REQUISITS DE SOLVÈNCIA
b) Documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional
presentant la documentació prevista a l’apartat a) de l’article 76 del RD
Legislatiu 3/2011. No serà d’aplicació aquesta clàusula quan conforme a
l’article 65 del RD Legislatiu 3/2011 sigui exigible la classificació del
contractista, havent d’acreditar expressament:
-Mitjançant certificat de bona execució, la realització de dues obres
d’urbanització o enginyeria civil, que comprenguin la implantació o
renovació de xarxes d’aigua potable, per un import superior als 50.000 €,
IVA inclòs, als darrers 3 anys.”

SEGON.- OBRIR un nou termini de 13 dies naturals per presentar
proposicions, comptats a partir de l’endemà de la inserció dels plecs de
condicions modificats al perfil del contractant.
TERCER.- PUBLICAR aquest Decret d’Alcaldia al Perfil del contractant del
web municipal i efectuar trasllat a la Secció de Serveis Públics.
QUART.- RATIFICAR aquest Decret d’Alcaldia per la propera sessió de la
Junta de Govern Local que es celebri.

Així ho mana i signa,
[Firma01-01]

En dono fe,
[Firma02-01]

ROBERT RIBOT, ALBERT
Alcalde accidental

GARCIA JIMENEZ, RAFAEL
El secretari general
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