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DECRET D'ALCALDIA DE DATA 09 DE DESEMBRE DE 2016 SOBRE ADJUDICACI6
DE L'OBRA «MILLORA D'ACCESSffiILITAT 1 SEGURETAT VIAL DE L'AVINGUDA DE
LA MAR DE BELLREGUARD». EXPEDffiNT CONTRACTACI6 03912016.
VISt l'expedient tramitat per a dur a terme la contractació de l'execució de l'obra consistents en la
MILLORA D'ACCESSIBILITAT I SEGURETAT VIAL DE L'AVINGUDA DE LA MAR DE
BELLREGUARD_

Vist que per acord de la Junta de Govem Local de data 09 de novembre de 2016 es va acordar
iniciar l'expedient del contracte administratiu per a l'adjudicació de l'obra consistents en la millora
d'accessibilitat i seguretat vial de l'Avinguda de la Mar de Bellreguard.
Vist que es va invitar a diverses empreses constructores per a que presentaren ofertes fins el dia 05
de desembre de 2016.
Vist l'informe de l'arquitecte municipal sobre la valoració tecnica 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 tecnic.
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 el que precedeix, HE RESOLT:
PRIMER.
Adjudicar el contracte negociat amb publicitat per a l'execució de l'obra consistents
en la millora d'accessibilitat i seguretat vial de l'Avinguda de la Mar de Bellreguard, a l'empresa
RANDE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE LA CONSTRUCCIÓN S.L, per import de
267.000,00 €o IVA exclos.
SEGON.
Comunicar a l'interessat que haura de dipositar una fiam;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 als plecs de condicions.

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.

Bellreguard, 09 de desembre de 2016

des Arquiola

