
 
Ajuntament de Maria de la Salut

 

PUBLICACIO  ADJUDICACIÓ  DEFINITIVA  OBRES  “  Renovació  de 
Pavimentació a diversos carrers i camins rurals T.M. de Maria de la Salut 
“ . PLA D’AJUDES ESPECIALS 2017-2018. CONSELL DE MALLORCA.

Amb data 16 d’abril de 2018, el Ple de l’Ajuntament adjudicà les obres a 

l’empresa  conforme a l’acord de data 13 de març de 2017, que transcrita 

literalment diu el següent:

 

“ ADJUDICACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU,  DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
DE “  Renovació de Pavimentació a diversos carrersi camins rurals T.M. de 
Maria de la Salut “ . PLA D’AJUDES ESPECIALS 2017-2018. CONSELL 
DE MALLORCA.

. D’acord amb la tramitació prevista a la Clàusula 15 del Plec de Condicions 
Econòmico  Administratives  que  regeix  el  procediment,  i  concordants  del 
vigent Text Refòs de la Llei de Contractes de l’Administració Pública.

     Atès que desprès de la fase de negociació, s’ha duta a terme la proposta 
d’adjudicació  a  l’empresa  VOPSA,  per  haver  presentat  la  Proposta  més 
avantatjosa.

        A la vista de que l’esmentat adjudicatari  havia presentat Declaració 
Responsable,  essent  necessari  acreditar  la  documentació  de  compliment 
dels    requisits escaients.

        Atès que es va requerir el  Sr.  Pedro Mir Sastre, en representació de 
l’empresa VOPSA, amb C.I:F. num: A 07053374,per presentar l’acreditació 
dels requisits, i va presentar la documentació requerida següent:  

. Certificació de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.

.  Certificació de trobar-se al  corrent  de les obligacions amb la  Seguretat 
Social.

. Acreditació de la solvència econòmica

. Acreditació de la solvència tècnica.

. Documentació acreditativa de la representació de l’empresa.

.  Presentació  de  la  Garantia  Definitiva,  per  import  del  5%  del  preu 
d’adjudicació.

       De conformitat amb tot l’actuat, es proposa: 

 1.- Adjudicar l’execució de  l’obra “Renovació de Pavimentació a diversos 
carrers  i  camins  rurals  T.M.  de  Maria  de  la  Salut  “, a  l’empresa  i  els 
terminis següents:  

   Adjudicatari                             Compromís Exec.     Millores                       Preu IVA incl.
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VOPSA                              100  %                    102.934,49.- 
                                 

2.-  Notificar el present acord a l'adjudicatari. 

3.- Notificar el present acord a la resta de licitadors.

    L'adjudicació definitiva es aprovada per unanimitat. "

 

     Higinio Cascón Nogales. Secretari-Interventor-Tresorer. 
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