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BELLREGUARD
AJUNTAMENT

CONTRACTE ADMINISTRATIU
PER A LA REALITZACIÓ DE LES
,
OBRES REPARACIO VORERES 1 REASFALTAT DEL CIRIU D'ALCOI.
SEGONAFASE
Lloc i data del contracte

Bellreguard, essent les tretze hores del dia set de gener de dos mil quinze.
Dades de les parts contractants

El Sr. Jaume Ascó Pastor, de qui s'ometen les circumstancies personals perque intervé en raó del
cArrec d' Alcalde de d' Ajuntament de Bellreguard i en nom i representació d'aquest.
D'altra, NATALIA LACOMBA CAMARA amb DNI núm. 19997912X, actuant en nom i
representació de l'empresa COPRUSA INGENIERIA y CONTRUCCIÓN SLU domiciliada a
Palma de Gandia, ClPonent, 017. CIF B96254750
Finalitat

L'objecte d'aquest contracte és l'execució de l'obra REPARACIÓ VORERES 1 REASFALTAT
CIRIU D'ALCOI. SEGONA FASE
Antecedents

- Per Junta de Govern Local de data 18 de novembre de 2014 va acordar l'inici de l'expedient del
contracte administratiu per a l'adjudicació de l'obra consistents en la reparació voreres i reasfaltat
del ClRiu d'Alcoi, segona fase (s'adjunta copia)
- Per decret d'alcaldia de data 11 de desembre de 2014, es va adjudicar l'obra de referencia a
l' empresa COPRUSA INGENIERIA y CONTRUCCIÓN SLU, essent notificat l'acord a
l'interessat en data 18/12/2014. (s'adjunta copia)
- En data 23/12/2014, R. Entrada 10580, presenta fian.¡;a en aval bancari de BANCO POPULAR
per import de 2.646,47€ (s'adjunta copia)
En virtut de l'anterior, formalitzen aquest contracte administratiu d'obra en base als següents,

L'empresa COPRUSA INGENIERIA y CONTRUCCIÓN SLU, adjudicataria del contracte, ha
d'executar l'obra REPARACIÓ VORERES 1 REASFALTAT CIRIU D'ALCOI. SEGONA FASE
amb subjecció al projecte memoria aprovada i redactada per l'arquitecte municipal.

El preu del contracte és de 64.044,51 € i unes millores per import de 13.073,31€ IVA inc10s
(s'adjunta al present contracte)
El termini per a l'execució del contracte és d'un mes.
Les parts es sotmeten expressament a la competencia deIs tribunal s corresponents a la jurisdicció
contenciosa administrativa de l'ambit territorial del municipi de Bellreguard.
I, com a prava de conformitat, ambdues parts signen aquest document per duplicat i a un sol efecte,
davant meu, Juan Maria Paredes Arquiola, Secretari-Interventor e l'~' tament, que done fe.

L'empresa contractista
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N atalia Lacomba Camara
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JUAN MARIA PAREDES ARQUIOLA, SECRETARI
L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD (VALENCIA)

DE

CERTIFIQUE: Que en la sessió ordinitria de la Junta de Govern Local, celebrada el 18 de
novembre de 2014, és va adoptar l'acord transcrit a continuació, a reserva dels tennes que
resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, com s'establix en l'artic1e 206 del Reial Decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Regim Jurídic deIs Entitats Locals:
"
INICI DE L'EXPEDIENT DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A
L' ADJUDICACIÓ DE L'OBRA CONSISTENTS EN LA REPARACIÓ DE VORERES 1
REALFALTAT DEL CIRIU D'ALCOI SEGONA FASE.
Donat compte de l'expedient tramitat per a dur a terme l'obra consistent en la reparació de voreres
i reasfaltat del ClRiu d'Alcoi, segona fase.
Vist el projecte redactat per l'arquitecte municipal, Victor Bosca Uribe, per a l'execució de
l'obra, amb un pressupost de 67.617,70€ IVA inclos.
La Junta de Govern Local, en virtut de les facultats conferides per Resolució de l' Alcaldia, de
data 1 de juliol de 2011, ACORDA:

PRIMER.
Acordar l'inici de l'expedient de contractació per contracte menor, així com
aprovar els plecs de clausules administratives particulars per al' adjudicació de l' obra
REPARACIÓ DE VORERES I REASFALTAT DEL CIRIU D'ALCOI SEGONA FASE.
SEGON.

Sol, licitar les oportunes ofertes economiques.
ANNEX

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PERAL'ADJUDICACIÓ DE L'OBRA
CONSISTENTS EN LA REPARACIÓ DE VORERES 1 REASFALTAT DEL CIRIU D'ALCOI SEGONA
FASE

1.- Objecte del contracte
És objecte del contracte l'execució de les obres consistents en la reparació de voreres i reasfaltat del ClRiu
d'Alcoi segona fase, d'acord amb el projecte redactat per l'arquitecte municipal, Victor Bosca Uribe
El referít projecte i el plec de clausules de prescripcions tecniques particulars, els quadros de preus i els
planols, junt amb els documents que preceptivament ho integren, igual que este plec de clausules economic
administratives particulars, formen part del contracte d' adjudicació d' obra, que en el seu dia s' atorgue.
valdran estes últimes clausules front de qualsevol determinació que es contingueren en els documents que
conformen el dit projecte i estigueren en contradicció amb les dites cUmsules.

I1.- Financament de l'obra

Les obres objecte del contracte es finanyaran a carrec del pressupost municipal.

Ill.- Duració del contracte i execució de I'obra
La duració del contracte s'establix entre la data de recepció per l'adjudicatari de la notificació de la resolució
d'adjudicació del contracte i aquella en que tinga lloc la devolució de la fianya definitiva.
El termini d'execuci6 de l'obra sera de 1,5 setmanes a partir de l'endema al de la finna de l'acta de
comprovació del replantejament.
Es realitzara la Comprovació del replantejament i s'alyara l'acta en els termes que establixen els Articles del
TRLCSP/2011, i els articles 139, 140 i 141 del Reglament de Contractes de les Administracions Públiques,
aprovat per R.D. 1098/2009 de 12 d'Octubre.

IV.- DeleKat d'obra. ProKrama de treball
En el tennini de deu dies habils comptats a partir de la data de celebració de l'acte de comprovació del
replantejament de l'obra, l'empresa adjudicataria de la mateixa comunicara a l'Ajuntament la persona que ha
de tindre la condició de Delegat d'obra del contractista, indicant la seua titulació i categoria professionals. Esta
persona haura d'estar en possessió, com a mínim, de la titulaci6 d' Arquitecte o Enginyer Tecnic o titulació
assimilada.
En el termini d'un mes comptat a partir de la data de celebració de l'acte de comprovació del replantejament
de l' obra, l' empresa adjudicataria de la mateixa presentara en este Ajuntament el programa de treball de l' obra
degudament informat per la Direcció facultativa de la mateixa. La confecció d'este programa s'ajustara a les
prevencions convingudes en l' Art. 144 del Reglament General de la LCAP i en la clausula 27 del Plec de
Clausules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat.
V.- Direcció facultativa de I'obra
Les persones que han de regir la direcció facultativa de l'obra, seran qui designe l' Ajuntament de Bellreguard,
corrent el gasto deIs honoraris de Direcció de les obres a carrec de l' empresa adjudicataria.
VI.- Realització i inmecció de I'obra
L'obra es realitzara amb subjecció a les clausules d'este plec i al projecte tecnic que servix de base a la mateixa
i d'acord amb les instruccions que, en interpretació d'esta, donara al contractista la direcció facultativa de
l'obra, que seran de compliment obligatori per a aquell, sempre que ho siguen per escrit.
. nspecci6 de l'obra s'exercira directament per la direcció facultativa de la mateixa.
Una vegada iniciats els treballs quantes incidencies puguen sorgir entre l' Ajuntament i la direcció facultativa i
1 contractista adjudicatari, seran tramitades i resoltes per l' Administració municipal adoptant les mesures
convenients per a no alterar el ritme de les obres.
El contractista haura de portar els llibres d'Ordes i Incidencies, previament diligenciats, de confonnitat amb
les disposicions contingudes en les clausules 8 i 9 del Plec de Condicions Generals per a la Contractació
d'Obre3 de l'Estat.
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Durant l'execució de l'obra, el contractista assumix l'obligació d'instal'lar i ~~\iAiffi;~b~ís precisos per a
indicar l'accés a l'obra, la circulació en la zona en que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut la
marxa d'aquells, tant en la dita zona com en els seus límits i voltants. Haura de tindre cartells infonnatius i de
seguretat a fi d'evitar accidents amb dany a les persones o coses.
El personal de l'empresa contractista sera responsable de l'estricta observanya de les normes i recomanacions
de Seguretat i Salut en el Treball contingudes en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1 995, de 8 de
novembre, i en particular el delegat de l'empresa contractista o persona capacitada designada per esta, haura de
comprovar si es complixen les corresponents nonnes de Seguretat i Salut durant l'execució de les obres, i
disposar el que és necessari perque el personal utilitze els equips, maquines adequades.
En els termes que assenyala la clausula 38 del Plec de Clausules Administratives Generals per a la
Contractació d'Obres de l'Estat, la direcció facultativa de l'obra podra ordenar la verificació deIs assajos,
Controls de Qualitat i anillisi de materials i unitats d'obra que foren pertinents, sent els gastos que s'originen
per este concepte de compte de l'empresa adjudicataria de l'obra fins a un import mAxim d'un 1 per 100 del
pressupost d'execució per contracta de la mateixa.
Seran. igualment, de compte de l' empresa adjudicatiuia la reaiització de les gestions i el pagament deIs gastos,
taxes i arbitris, etc., corresponents a l'alta de les instal'lacions previstes en l'obra, així com la redacció i visat
deIs projectes que hagen de presentar-se en els organismes competents als efectes d'obtindre el permís per a
l'adequat funcionament de les instal'lacions encara que hagen de figurar a nom de l' Ajuntament.
Durant el desenrotllament de l' obra i fins que tinga lloc la recepció el contractista és responsable de les faltes i
defectes que la construcció puguen advertir-se.
Sera de compte del contractista indemnitzar tots els danys que es causen a tercers a conseqüencia de les
operacions que requerisca l'execució de l'obra.

VlI.- Compliment de la legislació social
És exclusiva obligació del contractista complir a la legislació vigent en materia de seguretat social i protecció i
higiene en el treball, quedant exclós l' Ajuntament de tota responsabilitat, encara subsidiaria per raó
d'infraccions del contractista a aquella legislació, qui s'obliga especialment a cotitzar a la Seguretat Social pel
personal empleat en l' execució de l' obra. Igualment, l' empresa contractista ha de complir escrupolosament la
nonnativa vigent en materia de seguretat i salut (actualment la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995,
de 8 de novembre), sent l'única responsable d'infonnar, instruir i fer complir a les seues treballadors les dites
nonnes.

VlII.- Risc i ventura
L' execució del contracte es realitzara a risc i ventura del contractista i este no tindra dret a indemnització per
causa de perdues, avaries o perjuis ocasionats en l'obra, sinó en els casos de forya major.

IX.- Pagament del nreu d'adjudicació de I'obra
""'t-=.._", El pagament del preu del present contracte s'establira seguint la percepció de la subvenció per part de la
Di utació, basant-se en les certificacions presentades pel contractista, degudament revisades per la direcció
.'.Dma; així com aprovades per l'organ de contractació.

~----~

El contractista tindra dret al' abonament, d' acord amb els preus convinguts, de l' obra que realment execute
amb subjecció al projecte recnic que servix de base a la mateixa i a les ordes que rebera per escrit de
l' Ajuntament. El pagament del preu de l' acabament i les seues variacions legals (modificacions objectives)
s'efectuara contra certificació d'obra expedida mensualment pel tecnic director de la mateixa, una vegada
aprovada per l'organ competent de l'Administració, dins deIs dos mesos següents a l'expedició d'aquella.
En les certificacions d'obra que expedisca la direcció facultativa s'aplicara la baixa que, si és el cas, s'haguera
prodult respecte del tipus licitatori.
Per mitja de petició subscrita pel contractista es podran realitzar abonaments a compte d'instal·lacions,
arreplegues de materials i equips de maquinaria pesada adscrits a l'obra el pagament del qual haura de
garantir-se per mitja d'aval bancario
El contractista haura de presentar declaració jurada dient que aecepta les dites condicions de pagament, fent-se
carrec deIs costos financers que puguen sorgir, així com que renúncia a exigir el cobrament de lasses
certificacions sense respectar les anualitats de subvenció.

X.- Compliment del contracte
En tot cas les obres s'executaran amb estricta subjecci6 a la memOria, a les clausules del present Plec i seguint
les instruccions que, en interpretació d'aquell donara al contractista el facultatiu director de la mateixa.
Les obres hauran de ser entregades dins deIs dos mesos següents a la realització del replantejament.
L'incompliment de tal tennini sera sancionat segons el que establix el TRLCSPJ2011.
La recepció de les obres, quan es troben en bon estat, s'efectuara dins del mes següent a la finalització
d'aquelles i s'instrumentara en una Acta al~da a este efecte
El contractista comunicara a la Direcció d'obra la data prevista de finalització deIs treballs en els termes que
marca l' Art. 163 del Reglament General del TRLCSPJ2011.

La recepció de les obres, quan es troben en bon estat, s'efectuara dins del mes següent a l'entrega d'aquelles i
s'instrumentara en una Acta al~da a este efecte.

Quan les obres no estiguen en condicions de ser rebudes es fara constar així en l' acta i el Director de les
mateixes assenyalara els defectes detectats, detallara les instruccions precises i fixara un termini per a corregirlos. Corregits els defectes o transcorregut simplement el termini assenyalat per a fer-ho s' al~ara acta de
conformitat o, si no n 'hi ha, es concedirit un nou termini per a dur a terme la correcci6 o es declarara resolt el
contracte.
ser objecte de recepció parcial aquelles parts d'obra susceptibles de ser executades per fases que
guen ser entregades a 1'ús público

¡'----""¡)nr.1" ...

lxa en un any, a comptar de la recepció positiva, el termini de garantia de les obres objecte d'este contracte.
Durant l'esmentat termini de garantia, el contractista, estara obligat a la guarda, conservació i manteniment de
les obres i instal"lacions, sent responsable deIs danys intrfnsecs que en elles es produisquen, seguint si és el
cas, les instruccions que reba del Facultatiu director en els tennes que s' establixen en l' Art. 167 del Reglament
General de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'Octubre
i en la Clausula 27 del Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de ¡'Estat.
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Efectuades la recepci6 i liquidaci6 i una vegada transcorregut el tennini de garantia.:i'~ coII'Íplits els tramits
consistents en infonne tecnic justificatiu del compliment de les obligacions derivades del contracte i infonne
favorable de l'Interventor de Fons sobre inexistencia de deute pendent de l'adjudicatari amb l'Ajuntament,
l'órgan competent adoptara acord ordenand la devoluci6 o cancel·laci6, dins deIs tres mesos següents a la data
en que s'haguera sol-licitat. Transcorregut el dit termini sense que s'haguera adoptat l'acord, es podra entendre
estimada la petici6 de devoluci6 o cancel·laci6.
XI.- Base o tipus de Ucitació
El pressupost base de licitaci6 ascendix a la quantitat 67.61730 € ¡VA inetos.
L'adjudicaci6 no podra tindre 110c, en cap cas, per import superior a la quantitat del pressupost base de
licitaci6, és a dir els 67.617,70 € ¡VA indos. per la gual cosa no seran admissibles les pmposicions l'oferta
eoonomica de les guals sobrepasse la dita xifra.
Les empreses interessades en la realització d' esta obra oferiran l' expressada quantitat i les seues proposicions
inclouran l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit. En tot cas s'entendra que les ofertes d'aque11es empreses
comprenen no sois el preu de la contracta sin6 també I'import d'este impost.
XII.- Revisió de preus
L'adjudicatari d'esta obra no podra sol· licitar revisió deIs preus consignats en el projecte tecnic ni podra
interessar cap indemnització per possibles elevacions que durant la realització de l' obra experimenten els
esmentats preus, donada l' escassa duració del contracte.
XIII.- Capacitat per a contractar
Estan capacitades per a contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguen
plena capacitat d'obrar i acrediten la corresponent solvencia económica, financera o tecnica en els termes del
TRLCSP/2011, desenrotllats pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'Octubre, i no estiguen afectats per cap de les
circumstancies que enumera l' Art. 20 com prohibitives per a contractar.
No cal estar en possessió de la corresponent classificació de contractista
La presentació de proposicions presumix per part del licitador l'acceptació incondicionada de les clausules
d' este plec i la declaració responsable de que reunix totes i cada una de les condicions exigides per a contractar
amb l'Administració.

XIV.- Garantia provisional
N o sera necessana.

xx- Garantia def'mitiva
'~ff3~~La
<.

_

arantia definitiva sera la corresponent al 5% del pressupost del contracte (import d'adjudicació), i podra
.e<iíístituir-se de qualsevol de les fonnes previstes en l' Art. 84 de la TLC SP/20 11.
La constitució de la garantia definitiva haura d'acreditar-se dins deIs 15 dies Mbils segñents a la notificació de
l'adjudicació del concurso L'incompliment d'este requisit per causa imputable a l'adjudicatari donara l10c a la

resolució del contracte.
La constitució de les garanties s' ajustara als mode1s establits en e1s annexos corresponents del Reial Decret

1098/2001, de 12 d'Octubre (BOE nO 257 de 26-10-2001), podent-se utilitzar el model que figura inserit com a
annex al final del present plec.
XVI.- Classe de tramitació. Forma d'adjudicació del contracte.
L'expedient de contractació d'esta obra es tramitara amb caracter ordinari, a l'empara d'allo que s'ha
preceptuat en l'Art. 70 del TRLCAP/2011.
La forma d'adjudicació del contracte d'esta obra sera contracte menor, basant-se en e1s criteris que
s'establixen en el present plec, i previa consulta i recepci6 d'ofertes del menys tres empreses.

XVlI.- Presentació de proposicions: Lloc i termini de presentació, formalitats i documentació
17.1.

Lloc i termini de presentaci6.- Les proposicions es presentaran en el Registre de General d'Entrada de
les Oficines Municipa1s, (planta baixa Casa Cultura) en horari de 9 a 14 hores, fins el dia 05 de
desembre de 2014, inclos

17.2.

Formalitats.- Les proposicions constaran d'un únic sobre tancat (A), i l'adjudicatari presentara el B
també.

A) Sobre A, denominat proposició economica, s' ajustara al model contingut en la clausula final i es presentara
tancat i haura de tindre la inscripció següent: REPARACIÓ VORERES 1 REASFALTAT CIRIU

D'ALCOI SEGONA FASE
Només haura de presentar el sobre B I'adjudicatari del procediment.
Sobre B, que s 'entregara tancat i firmat pe1 proponent i contincJra en el seu anvers la llegenda següent:
B)
"Documentaci6 complementaria que presenta l' empresa per a prendre part en optar al' adjudicació del
contracte menor de l'obra REPARACIÓ VORERES 1 REASFALTAT CIRIU " D'ALCOI

SEGONAFASE
1 contindra la documentaci6 següent:

1. Document o documents que acrediten la personalitat de l'empresari i la representaci6, si és el cas, de]
firmant de la proposició.
Declaració responsable de licitador, fent constar que no es troba incursa en cap de les prohibicions per a
actar enumerades en l' Art. 20 del TRLCSP/2011, podent-se utilitzar el model que figura com a annex als
ents plecs.
--~C::::-"' 3.- 19ualment la declaraci6 comprendra la circumstancia de trobar-se al corrent en el compliment de les
bligacions tributarles i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
4. Fotocopia confrontada del document de qualificació empresarial en l'Ambit de la construcció.
5. Justificants d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributarles.
6. Justificants de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions de la Seguretat Social.

XVllI.- Criteris base per a I'adjudicació
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Els criteris objectius que han de servir de base per a l'adjudicació del contracte són els que a continuació es
detallen
A.-Criteris automatics.- Valoració Tecnica de la Proposició i Oferta Economica
B.- Criteris dependents d'un juí de valor.- Variants en elements del projecte susceptibles de
millorar o introduir.
El criteri A es valorara de O a 30 punts i el B de O a 20 punts. La valoració global d'una oferta determinada
s'obtindril per la suma total.
A.- CRITERIS AUTOMÁTICS:
VALORACIÓ rECNICA DE LA PROPOSICIÓ.- (DE OA 15 PUNTSl
Aspectes a considerar:
La valoració tecnica de la proposició es realitzara tenint en compte els aspectes a que
continuació s'enumeren, aspectes que seran puntuats de l'interval que s'indica:
1.- Memoria Constructiva i Programa de Treballs
Al .1: Procés constructiu, amb especial referencia a les parts o unitats d'obra d'especial dificultat, en relació
tant amb la qualitat final de l'obra com amb l'afecció al trafic i a tercers en la fase de construcció
Al.2: Reducción en el compliment del termini d'execució de l'obra. Es presentara programa de treball que
indiquen ritmes d'execució per a les activitats critiques. Si se reduce el plazo de ejecución se debera de
justificar el mismo, valorandose solo en caso de no considerarse temerario el plazo de ejeucción propuesto,
considerandose condicion esencial del contrato de trabajo.
Al .3: Adaptació de les obres incloses en el projecte a les instaHacions existents. Es presentara programa
tecnic de les obres d' adaptació de les instal'lacions projectades a les ja rea1itzades.

VALORACIÓ DE L'OFERTA ECONOMICA (DE OA 15 PUNTSl
La valoració economica de l'oferta SOLS es tindra en compte:
La oferta que sin merrma de las condiciones de ejecución de la obra, reduzca el importe de licitación.
11.
L' oferta que assumisca els costos íntegres de l' execució de l' obra, així com els honoraris i redacció
del projecte, i la direcció d'obra, si no estigueren subvencionats, o la part no subvencionada.
12.
Les ofertes econOmiques que redui'squen, sense minva de l'execució i qualitat de l'obra, el termini
d'execució previst.
B. VALORACIÓ DE VARIANTS EN L'OBRA SUSCEPTIBLES D'INTRODUIR PER
CONTRACTISTA (DE OA 20)
B.1 (0-10 puntos)- Es valorara aquelles proposicions que introdui'squen millores referents a fi d'actuació de la
present obra i correguen amb el gasto de la instal'lació del mateix, sempre que venges degudament valorades.
_ _--t'1 s proponents estan facultats per a suggerir en les seues propostes les modificacions que, sense detriment del
-r---":'_T-..ue establix el Plec de Condicions, puguen concórrer a la millor realització del contracte.

:~

Les propostes de millores aniran acompanyades d'un quadro de preus d'aquelles unitats d'obra no previstes en

el Projecte o memoria.
B.2 (0-10 puntos).-Es valoraran les proposicions d'aquelles empreses que contribuisquen al foment de
l' ocupació entre les persones del terme municipal, be directament o indirectament, i a més adquirisquen els
seus subministraments d'empreses del municipio Es deura de justificar per mitja de l'aportació de
documentació, certificats d'empadronament, contractes laborals, contractes privats.etc
En cas d'empat, tindran preferencia aquelles empreses que encara no hagen realitzat obra pública per a
l' Administraci6.
Seran aplicables el TRLCSP/2011 per als casos de baixes temeranes o adjudicació en cas de resolució del
contracte, aixi com els criteris continguts en els articles 85 i 86 del Reial Decret 1098/2001 citat.
XIX.- Adjudicació
El tecnic corresponent procedir8. a la valoració tecnica i puntuaci6 de les ofertes, per mitja de l'emissió del
corresponent informe amb proposta d'adjudicació, que es remetra a l'organ de contractació corresponent, que
és la Junta de Govern Local de l' Ajuntament, basant-se en la quantia aplicable del contracte, i per delegació
d'Alcaldia
L'adjudicació es notificara a tots els candidats o licitadors, advertint l'adjudicatari de l'obligació de presentar
en el termini de 10 dies habils comptats des de la publicació de l' adjudicació, els documents acreditatius de
trobar-se al corrent en les seues obligacions tributanes i amb la Seguretat Social i qualssevol altres acreditatius
de la seua aptitud per a contractar o l' efectiva disposició deIs mitjans que s 'hagueren compromes adscriure a
l' execució del contracte.
Si l'adjudicatari no acreditara les condicions exigides, l'órgan de contractació podra efectuar una segona
adjudicació a favor del segiient millor puntuat, i sempre que este present la seua conformitat, a l'efecte de la
qua! se li donara un termini de 10 dies per a aportar la documentació pertinent.
L' adjudicació, una vegada acordada, siga quin siga el procediment seguít i la forma de contractació empleada,
sera notificada als participants en la licitació.
A l'efectuar la notificaci6 a l'adjudicatari del contracte se li requerira perque constituisca la garantia defmitiva
en la quantia i forma indicades en la clausula xv.

XX.- Formalització del contracte

~~1C:..oo'

L' Administraci6 i el contractista hauran de formalitzar el contracte d' adjudicació d' obra en document
inistratiu dins deIs 10 dies segiients al de notificació de l'adjudicació, constituint titol suficient per a
& edir a qualsevol Registre. No obstant aixo, el dit contracte administratiu podra elevar-se a escriptura pública
a petici6 del contractista i a costa sena. El contractista, a més del contracte, haura de firmar el plec de clausules
administratives particulars, sí no estiguera incorporat al mateix .
.- Gastos a canee de I'adjudicatari
Seran de compte de l'adjudicatari els gastos segiients:
a) EIs de quants anuncís genere el contracte i els preparatons i de formalització del contracte.
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b) Els derivats de la direcci6 tecnica de l' obra anomenada per l' Ajuntament de Bellreghaf~~s(~:1J);iífu.a el caso
c) Els del coordinador de Seguretat i Salut, si fóra necessario
d) El cost del projecte d'obra i la resta de docwnents o estudis que l'obra requerisca, si de donara el cas
XX1I.- Indemnització al contractista per for~a..JWlim:
El contractista tindra dret a que se li indemnitze els danys que se li haguera prodwt en casos de fo1V8
major, no mediant actuació imprudent del mateix.

XX1I1- Responsabilitat del contractista per vicis ocults
El contractista respondra, durant els 10 anys següents a la data de la recepci6 de les obres, deIs danys
i perjuis ocasionats per ruma de les mateixes, motivada per vicis ocults en la construcci6, a causa de
1'incompliment del contracte.
XXIV.- Sancions al contractista
Si el contractista, per causes imputables al mateix, incomplira el termini establit per a la total
execució de l'obra, l'órgan d'execució de contractaci6 competent podra optar indistintament per la resolució
del contracte o per la imposició d'aquell de la sanció corresponent, concedint, en este últim cas, l'ampliació
del termini que estime resulte necessilria per a la terminaci6 de l' obra.
La sanció que, amb audiencia previa del contractista, impose el mencionat órgan, sera de 39,71 Euros per cada
dia de demora en la fmalització de l'obra.
Quan les penalitats per demora aconseguixen un múltiple del 5 % de l'import del contracte, l'órgan de
contractaci6 estadl facultat per a procedir a la resolució o acordar la continultat de la seua execució amb
imposició de noves penalitats.
La perduda de la garantia o deIs imports de les penalitats, no inclouen la indemnització per danys i
perjuís a que puga tindre dret l' Ajuntament originats per la demora del contractista. L'import de les penalitats
per demora es deduira de les certificacions i, si és el cas, de la garantia

xxx- Prerrwatives de l'Ajuntament
L'órgan de contractació competent ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte d'esta obra i
resoldre els dubtes que oferisca el seu compliment. 19ualment podre modificar, per raons d'interés públic, els
elements que integren el contracte i acordar la resolució del mateix dins deIs límits i amb subjecci6 als
requisits i efectes assenyalats en la normativa reguladora de la contractació administrativa.
Els acords que amb audiencia previa del contractista i infonnes d'Intervenci6 i Secretaria Municipals adopte
l'esmentat órgan municipal, en relació amb les enunciades prerrogatives, seran irnmediatament executives,
sense perjuí de la seua impugnació en la via administrativa i en la jurisdiccional competent.

El contracte podra extingir-se per alguna de les causes de resolució anunciades deIs Art. 206 i ss del
TRLCSP/2011.

XXVll.- Regim jurídic
En el no previst expressament en el present plec de condicions, caldril ajustar-se al que disposa la Llei
de Contractes de les Administracions Publiques, Reglament General de la de Llei de Contractes de les
Administracions Publiques aprovat per Reia! Decret 1098/2001, de 12 d'Octubre, BOE del dia 26, i Plec de
Clausules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de 1'Estat, aprovat per Decret 3854/1970, de
31 de desernbre.

XXVI1I.- Jurisdicció competent
Les qüestions Litigioses sorgides sobre interpretació, modificació, resolució i efectes deIs contractes
seran resoltes per els Organs de contractació, les resolucions del qua! esgotaran la via administrativa i obriran
la via Contenciós-Administrativa, segons la Llei de la dita jurisdicci6.
Potestativament es podra interposar Recurs de Reposició d'acord amb la Llei 30/92 de 26 de
Novernbre, de Regim Jurldic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

XIX.- Reldm de Recursos
S'aplicaran els establits en el TRLCSP/2011, així com els recursos administratius previstos en la Llei 30/1992
26 de Novernbre, pel qual s'aprova el regim jurldic de les Administracions Públiques i el procediment
administratiu comú.

xxx.-

Model de proposició

major d'edat,
veí de
El senyor
, titular
del DNlnúm.
, amb domicili a
, expedit
ambdata
En nom propi (o en representació de
), veí de
amb domicili en
, (conforme acredite de Poder validat) assabentat del concurs tramitat
per a adjudicar, per miga de contracte menor de l'obra consistent en REPARACIÓ VORERES 1
REASFALTAT DEL C/RIU D'ALCOI SEGONA FASE, es compromet a executaries per un preu
mAxim .......................... € NA incIOs.
19ualment declara que coneix i accepta el plec de clausules i projecte tecnic que ha de regir l'adjudicació de la
dita obra.
Data i firma del licitador
2.014.
A de...

perque conste, estenc aquesta certificació,
ard, v.int-i-quatre de novembre de dos mil/('~1·n"M'p

i plau del Sr. Alcalde,

-BELLREGUARD
AJUNTAMENT

NOTIFICACIÓ

El Sr. Alcalde ha dictat en data 11 de desembre de 2014 el decret que tot seguit es transcriu:
" DECRET D'ALCALDIA DE DATA 11 DE DESEMBRE DE 2014 SOBRE ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE MENOR D'OBRA "REPARACIÓ VORERES 1 REASFALTAT DEL
CIRIU D'ALCOI SEGONA FASE.
Considerant que la JGL de dta 18/11/2014 va acordar l'inici de l'expedient del contracte
administratiu per a l'adjudicació de l'obra consistent en la reparació de voreres i reasfaltat del ClRiu
d'Alcoi segona fase.
Atenent a la.nonnativa aplicable, en concret els artieles 122.3 TRLCAP/2011.
Vist que es va invitar a diverses empreses per a que presentaren ofertes, i vist l'infonne de
l'arquitecte municipal, que valora l'oferta presentada per l'empresa COPRUSA INGENIERIA y
CONSTRUCCIÓN SLU, com la més avantatjosa amb un import de 64.044,51 € i unes millores per
import de 13.073,3l€
Per tot el que precedeix, HE RESOLT:
PRIMER.
Acordar l'adjudicació del contracte menor d'obra per a la reparaci6 voreres i
reasfaltat del ClRiu d'Alcoi segona fase, a l'empresa COPRUSA INGENIERIA y
CONSTRUCCIÓN SLU per la quantia de 64.044,51 € i unes millores per import de 13.073,31€
IVA inelos, segons el projecte tecnic i les instruccions tecniques de l'arquitecte redactor del
projecte.
SEGON.
Comunicar a l'interessat que haura de dipositar una fian~a de 2.646,47€ (5% de
52.929,35 € import d'adjudicació sense IVA), així com la documentació exigida al punt 17 deis
plecs de condicions, en el tennini mwm de 10 dies habils comptats des de la publicació en la web
de l'adjudicaci6.
TERCER.

Notificar el present acord en legal fonna a l'adjudicatari."

RECURSOS:
La qual cosa li comunique per al seu coneixement i als efectes escaients. Contra aquesta resolució
que posa fi a la via administrativa, i amb caracter potestatiu, es podra interposar RECURS DE
REPOSICIÓ davant el mateix organ que ha adoptat l'acte administratiu, en el termini d'un mes
comptador des del següent al de la notificació o bé interposar directament RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant l'organ de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
ompetent, de conformitat amb allo establert en els artieles 2 i següents de la Llei 29/1998 de 13 de
_ -...=.iol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa en el termini de dos mesos
ptadors des del següent al de la recepció de la notificació, sense perjudici d'exercir qualsevol
~_~M-r",-,eg:.:::.
UTS
:.:::....:a::ue crega convenient.

..-7-.......

.

En el cas d'interposar RECURS DE REPOSICIÓ, no es podra interposar RECURS CONTENCIÓS
TRATIU fins que s'haja resolt expressament o s'haja produit la desestimació presumpta
DE REPOSICIÓ interposat.

desembre de 2014

1COPRUSA INGENIERIA y CONSTRUCCIÓN SLU
CIPONENT, 017
PALMA DE GANDIA

AVAL BANCARIO
I
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La Entidad COPRUSA INGENIERÍA y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. , con NIF
a
efectos de notificaciones y requerimientos en la calle Ponent 19, CP 46724, localidad palma _de Gandia y, en
su nombre Natalia Lacomba Cámara, con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del
bastanteo de poderes realizado,
Hace entrega del Aval Bancario por un importe de 2646,47 C para su ingreso en la Caja General de
Dep6sltos u 6rgano equivalente de la presente Administraci6n para garantizar durante un año y responder
de las obligaciones derivadas del contrato de obras "REPARACIÓ DE VORERES I REASFLATAT DE LA
C/RIU D' ALCOI SEGONA FASE", ante el Ayuntamiento de Bellreguar por el importe dicho de DOS MIL
SISCIENTOS CUARENTA y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2646,47C).

La devoluci6n de la presente garantía no se realizará hasta que el Ayuntamiento de Bellrguard la
autorice expresamente de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y
legislaci6n complementaria.

Palma de Gandia a 22 de diciembre de 2014

Dña. Natalla Lacomba Cámara

~/~~if~!~~J:~;::'\'

El BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. con C.I.F. A280007¡~i:~o11?,º~mi~If,~~\
Social en CI Velázquez 34 MADRID, Código Postal 28001 ~ enf su hom~.re ¡D:\'I'¡
MARIO CISCAR DOMINGO con NIF. 73567026-P Y D. E~ENA~:'~A~q~ÁR "
SANCHIS con NIF. 48292427-V, respectivamente, con poder~,~,~~fidie'ntes J~~~:'i
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes qtrf . ·~'fes..e.1ía~~~h;l{i
parte inferior de este documento
'·'··,?9E(··>~:i:3::-·'
..... ... .~

AVALA
~:.·.1[·1

"A~"''''9r'''P'b..'Inf".)·

11'

:.

a COPRUSA INGENIERIA y CONSTRUCCION, S.L.U., C.I.F. n° B96254750, con domicilio en
Ponent, 17 47624 Palma de Gandia, en virtud de lo dispuesto por el Art. (95 definitivo) del Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, en concepto de Fianza (Definitiva), para responder de las obligaciones derivadas de (la
ejecución de la obra): "REPARACIÓ VORERES I REASFALTAT DEL CIRIU D'ALCOI
SEGONA FASE". Ante AJUNTAMENT DE BELLREGUARD con CIF. P-4604800-E, por
importe de: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CENTIMOS.(2.646' 47€).
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad. que cumple los requisitos previstos en el
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este
aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del AJUNTAMENT DE
BELLREGUARD, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja
General de Depósitos.
El presente aval estará en vigor hasta que AJUNTAMENT DE BELLREGUARD o quien
en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo
con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislación complementaria.
El presente aval ha sido inscrito, en esta misma fecha, en el Registro Especial de Avales con el
número: 00003/01154

En

Gandia

Diciembre

de

2014

ACIÓN POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. o ABOGACÍA DEL ESTADO

Nombre

Provincia

Fecha
VALENCIA
VALENCIA

Número o Código

Bl.- MILLORES

(

c:opr-usc'
INGENIERíA Y CONSTRUCCiÓN

D. Natalia Lacomba Cámara con
Gandia, Calle Ponent nO 17 actuando en nombre de COPRUSA INGENIERIA y

S.L.U., CIF B-96254750, habiendo recibido invitación para la presentación de ofertas para la

adjudi,,~,.i,.,rn

mediante procedimiento negociado del contrato de obras denominado: "REPARACIÓ VORERES I

REASFALTAT DEL C/RIU D'ALCOI SEGONA FASE, BELLREGUARD", hago constar que en caso de
que COPRUSA INGENIERIA y CONSTRUCCION S.L.U. resultara adjudicataria en el presente concurso,
a realizar las unidades de obra que se relacionan:

.. Ejecución de solera HM-15 de 15cm de espesor.
.. Fresado asfáltico en bandas laterales.
_

Recrecido de tapas a nueva rasante.

'*-

Mezcla bituminosa AC16surf

... Canalización de red de alumbrado en acera
... Arqueta de registro para canalización de alumbrado
.. Ejecución de planos de Infraestructuras existentes

MEJORA 1 ,- EJECUCIÓN DE SOLERA HM 15

1
,

Descripción de la mejora:
COPRUSA INGENIERlA Y CONSTRUCCION S.L.U, adjudicataria de la la fase de "REPARACIÓ
VORERES 1 REASFALTAT DEL C/RlU D'ALCOI, BELLREGUARD", a detectado deficiencias en la
valoración de la obra adjudica, dicho hecho que no pOdía ser detectado hasta la demolición de los
pavimentos existentes puede ser debido a la antigüedad del vial, a las continuas actuaciones realizadas,
como: construcciones y reformas de viviendas, ejecución de nuevas redes de servicios (red de ono, red
de gas, etc ... ), construcción de vados de accesos a cocheras, nuevas acometidas en suministros, etc. Se
ha detectado que la solera de hormigón en la base del pavimento de baldosa hidraúlica carece de
continuidad, existiendo tramos en los que es inexistente, tramos en los que se ha pavimentado sobre
otro antiguo pavimento, y tramos en los que tiene un espesor mínimo.
Por todo lo anteriormente expuesto y para poder garantizar la correcta ejecución de las obras se oferta
como mejora la realización de una nueva solera de hormigón, que se realizará en los tramos en los que
se reproduzca la patología detectada.
cOOIGO

11

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

.IPORTE

m2 SoIenI HM15 .15

Solera realizada con hormigón HM 15/8120/lIa con un espesor de 15cm
extendido sobre terreno limpio y compactado a mano con tenninación
mediante reglado y curado mediante riego
96,02

"REPARA CiÓ VORERES I REASFALTAT C/RIU D'ALCOI SEGONA FASE"

14,98

1.438,38

C:°P,...USCl
INGENIERíA Y CONSTRUCCiÓN

Descripción de la mejora:
Se oferta como mejora el incremento de medición de proyecto para la ejecución de

CANTIDAD

CÓDIGO

RESUMEN

12

Fnllado ufillico en bandallaterales de 4 cm .peIOr.
Fresado asfáltico en bandas laterales de 4 cm espesor.

130,00

PRECIO

IMPORTE

2,35

305,50

MEJORA 3 .- RECRECIDO DE TAPAS A NUEVA RASANT •

Descripción de la mejora:
Se oferta como mejora el Incremento de medición de proyecto para la ejecución de pavimentados asfáticos

cóDIGO

RESUMEN

13

Ud RecrecIdo dellapala nUlVa ralañ.
Recrecido de trapas a nueva rasante.

CANTIDAD

4,00

PRECIO

IMPORTE

69,22

276,88

MEJORA 4 .- MEZCLA BITUMINOSA AC16 SRU

Descripción de la mejora:
Se oferta como mejora el incremento de medición de proyecto para la ejecución de pavimentados asfátlcos
CÓDIGO

RESUMEN

114

m2 Mezcla bitumlllOll Cliente AC16surfS (5-12)
Formación de pavimento de mezcla bituminosa en caliente de 5 cm. de
espesor, composición AC16surfS (S-12), IV-a calizo, incluso betún de
penetración tipo 860170. Se considera fabricación, transporte y colocación
de la muestra mediante extendedora y compactación del material,
totalmente terminado. Incluido el riego de imprimación EAR1.

CANTIDAD

720,00

nREPARACIÓ VORERES I REASFALTAT C/RlU D'ALCOI SEGONA FASE"

PRECIO

5,49

IMPORTE

3.952,80

•

Descripción de la mejora:

COPRUSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L.U, adjudicataria de la la fase
VORERES I REASFALTAT DEL C/RIU D'ALCOI, BELLREGUARD", a detectado
valoración de la obra adjudica, dicho hecho que no podía ser detectado hasta la
pavimentos existentes.
Se ha detectado al realizar la demolición del bordillo, la existencia de una canalización de alumb
de
90 mm de diámetro de PVC rígido protegido con hormigón en masa, al realizar la demolición del bordillo
la canalización se deteriora.
Por todo lo anteriormente expuesto y para poder garantizar la correcta ejecución de las obras se oferta
como mejora la realización de una nueva canalización de alumbrado público, anexa al nuevo encintado de
bordillo y el tendido de las líneas existentes, además de la colocación del mismo en los tramos de los que
carece.

CÓDIGO

RESUMEN

115

m Canalización red alum In aClra
Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por 1 tubo de
PVC corrugado doble capa de diámetro 90 mm y , colocados en zanja sin
cablear, sin incluir excavación ni relleno poesterior, recubiertos con capa de
hormigón HM 15 de 20cm de espesor.

CANTIDAD

PRECIO

IllPORTE

Dllcompollcl6n:
MOOA.8a
MOOA12a
PBPC.1dab
PIEC16jb
%0200

h
h
m3
m
%

OfICia/1' construcción
Peón ordÚlarlo construcción
H 15 blanda tamallo máximo 40
Tubo rígido PVC corrugado doble capa
Medios auxiliares

lIediclón dll prelupullta

0,200
0,100

17,00
15,00

0,085
1,000

89,64

7,62

0,68
2,00

0,68
0,26

13,46

2.449,72

0,132

3,40
1,50

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
182,00

182,00

182,00
182,00

I

,
MEJORA 6 .- ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN DE RED DE ALUMBRADO.
cóDIGO

RESUIIEN

116

u Arq raglltro alum milpa fund
Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores
40x40x60cm, paredes de hormigón HM 15/8/20Illa, con fondo de ladrillo
cerámico perforado de 24x11.5x5cm, con orificio sumidero, sobre capa de
gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de
fundición, sin incluir excavación, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento.
Dllcompollclón:
MOOA.8a
MOOA12a
PBPO.2bbbb
PFFC.2a
PBRG.1ba
PN/S.1aa
P/AC.1aa
P/EC16jb

CANTIDAD

h
h

Onda/1'cons~ón

Peón ordÚlario construcción
m3 H 15 B 20mm CEM /VA-P 42.5R l/a
u Ladri/Io ped nMsto 24x11.5x5
t Grava caliza 416 AId
m2 Lamn da PVC e=0,8mm
u Tapa de 400X400 p/arq entrada
m Tubo rigido PVC corrugedo doble capa

"REPARA CiÓ VORERES I REASFAL TAT ClRIU D "AL COI SEGONA FASE"

1,000
0,500
0, 120
8,000
0,030
0,170
1,000
0,800

PRECIO

17,00
15,00
51,56
0,11

7,27
2,98
53,23
0,68

IMPORTE

17,00
7,50
6,19
0,88
0,22
0,51
53,23
0,41

c:opr-u~_.
INGENIERíA Y CONSTRU

PIEC18b1
%0200

cóDIGO

M7

u

CurvaabocarrJada PVC fJ110mm

% Medios auxiHares

CANTIDAD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

Documento AS-BUILD

Documento as-built, incluyendo todas las instalaciones enterradas existentes,
con planos facilitados por las empresas suministradoras{ gas, telefonía, baja
y media tensión, alumbrado público, saneamiento)

1,00

200,00

TODAS LAS MEJORAS ANTERIORMENTE DESCRITAS NO SUPONE COSTE ALGUNO
PARA LA ADMINISTRACIÓN

"REPARACIÓ VORERES I REASFALTATC/RlU D"ALCOI SEGONA FASE"

200,00

C:°P""U~.

•

INGENIERíA Y CONST

RESUMEN DE MElORAS OFERTADAS

MEJORA 1:
MEJORA 2:
MEJORA 3:

276,88 e

MEJORA 4:

3.952,80 e

MEJORA 5:

2.449,72 e

MEJORA 6:

456,04 e

MEJORA 7:

200,00 e
9.079,32 e

TOTAL P.E.M MEJORAS:

13% GASTOS GENERALES:

1180,31

e

544,76 e

6% BENEFICO INDUSTRIAL:

10.804,39 e

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA:

2. 268,92e

21% IVA:

13.073,31 e

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA:

Según todo lo anterior, el IMPORTE TOTAL destinado por
CONSTRUCCIÓN, S.L.U en mejoras es de:

COPRUSA INGENIERÍA y

TRECE MIL SETENTA Y TiESÉíJROS<ci?*:~'t","Tl\*'UN~·CENTlMDS·(13.073,31

e), IVA

IrlCcúitbo
.: • .-.: .~ "',~.:,"',;~. ;"!.. . ~... ;

Por tanto, COPRUSA destina el siguiente importe económico (hasta total agotamiento del mismo) para la
ejecución de las mejoras descritas anteriormente, sin que las mismas supongan sobrecoste alguno para
el Excmo. Ayto. de Bellreguard.

,S.L.U.
P.P.
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