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JUAN MARIA PAREDES ARQUIOLA, SECRETARI
L 'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD (VALENCIA)

INTERVENTOR

DE

CERTIFIQUE: Que en la sessió ordinaria de la Junta de Govern Local, celebrada el 09 de
desembre de 2015, és va adoptar l'acord transcrit a continuació, a reserva deis termes que
resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, com s'establix en l'artiele 206 del Reial Decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Regim Jurídic de les Entitats Loca1s:
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT OBRES
CONSISTENTS EN REPAVIMENTACIÓ, AMPLIACIÓ DE VORERES 1 RENOVACIÓ
D'INSTAL· LACIONS DEL C/SÉNIA I DEL C/MALLORCA ENTRE ELS C/SENIA I EL
C/MARE DE DEU DEL CARME DEL T.M. DE BELLREGUARD.
«

Vist l'expedient tramitat per a dur a terme la contractació de l'execució de l'obra consistents
repavimentació, ampliació de voreres i renovació d'instal'lacions del C/Sénia i del ClMallorca
entre els C/Senia i el ClMare de Deu del Carme del t.m. de Bellreguard.
Vist que per decret d'alcaldia de data 02 de novembre de 2015 es va acordar iniciar l'expedient
del contracte administratiu per a l'adjudicació de l'obra consistents repavimentació, ampliació de
voreres i renovació d'instal'lacions del C/Sénia i del ClMallorca entre els C/Senia i el C/Mare de
Deu del Carme del t.m. de Bellreguard.
Vist que es va invitar a diverses empreses constructores per a que presentaren ofertes fins el dia
13 de novembre de 2015.
Vist l'informe de l'arquitecte municipal sobre la valoració técnica de les propostes presentades,
tot d'acord amb el plec de condicions i que en resum indica que la proposta amb major puntuació
correspon a l'empresa RANDE ARQUITECTURA I ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓN
S.L.
Considerant que la Mesa de contractació, fa seu l'informe tecnic, proposant a l'organ de
contractació, l'adjudicació a favor de la mencionada mercantil, per ser l'empresa millor valorada,
segons l'informe técnico
Considerant la normativa aplicable, en concret l'article 169, 171 i 178 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
i la seua quantia és inferior a 200.000 euros.

Per tot aixo, la Junta de Govem Local en exercici de la delegació conferida per l'alcaldia
mitjanr;ant Decret de data 15 de juny de 2015, ACORDA:
PRIMER.
Adjudicar el contracte negociat sense publicitat per a l'execució de l'obra
consistents en repavimentació, ampliació de voreres i renovació d'instal·lacions del C/Sénia i
del C/Mallorca entre els C/Senia i el ClMare de Deu del Carme del t.m. de Bellreguard, a
l'empresa RANDE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN S.L, per
import de 169.066,56 €, IVAinc1os.
SEGON.
Comunicar a l'interessat que haura de dipositar una fianr;a del 5% de preu
d'adjudicació (sense IVA), dins deIs 10 dies des de la notificació de l'adjudicació, així com la
documentació exigida en l'apartat XI .
TERCER.
Notificar la present resolució en legal forma a l'adjudicatari, i demes empreses
que han presentat proposicions als efectes que realitzen les al·legacions o recursos que estimen
convenients.

QUART.

Notificar el present acord a la Diputació Provincial.

1, perque conste, estenc aquesta certificació, d'ordre
Bellreguard, deu de desembre de dos mil quinze.

del Sr. Alcalde,

