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EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: 25/2018
TIPUS DE CONTRACTE: SERVEIS, CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC EXP.
CN-36-2017, DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES
PROMOGUDES PER L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA
TÍTOL: DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE MURADES FINS
LA PORTA DE SANT SEBASTIA, CONSOLIDACIÓ DEL TRAM DE MURADA DEL RECINTE
MEDIEVAL DE LA PORTA DE VILAROJA (N38-N40) I ADEQUACIÓ DEL TARM DE
MURADA DE L’ESPERÓ(N37-E37) (EXP. CONT. D’OBRES CN-50-2017).
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: REGIDORA DELEGADA DE CONTRACTACIÓ.

PROVISIÓ
ASSUMPTE: CONVOCATÒRIA MESA, CONTRACTACIÓ. SESSIÓ 2.
En data 25 d’abril de 2018, la Mesa de contractació dels expedients de referència varen
procedir a l’obertura de les ofertes econòmiques presentades per les persones
convocades. D’acord amb els paràmetres objectius establerts en el plec de clàusules
administratives es considera, en principi, desproporcionada o anormal l’oferta al lot 3
(coordinació de seguretat i salut) presentada per Joan David Martínez Jofre.
En data 26 d’abril de 2018 es va publicar l’acta de la Mesa al tauler de contractació de
la pàgina web de l’Ajuntament i es va requerir justificació, en un termini de deu dies
hàbils la valoració de l'oferta i precisin les condicions de la mateixa, en particular pel
que fa a l'estalvi que permeti el procediment d'execució del contracte, les solucions
tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi per
executar la les obres, l'originalitat de les prestacions o soluciones tècniques proposades,
el respecte de les disposicions relatives a la protecció de l'ocupació i les condicions de
treball vigents en el lloc en què es vagi a realitzar la prestació, o la possible obtenció
d'una ajuda d'Estat, i perquè justifiqui i asseguri el compliment normal d’aquesta.
En data 3 de maig de 2018, amb registre d’entrada número 3725/2018 entra escrit Joan
David Martínez Jofre amb la justificació de l’oferta presentada per el lot 3.
En data 8 de maig de 2018 es lliure per l’arquitecta tècnica municipal informe tècnic
sobre la viabilitat del compliment de l’oferta presentada per el lot 3 presentada per Joan
David Martínez Jofre.
Per tot això, i de conformitat amb l’establert a l’article 151 i a la Disposició addicional
Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d’acord amb les atribucions que m’han
estat conferides per delegació de la Batlia, de conformitat amb l’establert a l’article 23.4
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i a la Resolució
de la Batlia núm. 871/2015, de 16 de juny de 2015,
DISPÒS
Primer.- Convocar la Mesa de Contractació de l’expedient CN-25-2018 contracte basat
a l’acord marc dels serveis de direcció facultativa de les obres promogudes per
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l’ajuntament d’Alcúdia (CN-36-2018), en sessió no pública, a l’objecte de realitzar si
s’escau, la valoració de la justificació presentada per Joan David Martínez Jofre així
com l’informe tècnic emès per l’arquitecta tècnica municipal, que tindrà lloc en la data i
hora que s’indica a continuació:

DATA: 10 de maig de 2.018
HORA: 9’30 H.
LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Segon.- Convocar la Mesa de Contractació, una vegada realitzat el tràmit anterior, en
pública sessió, per a donar compte a les licitadores del resultat de la valoració efectuada
per la Mesa de la justificació de les ofertes i de la proposta de classificació de la
licitació:

DATA: 10 de maig de 2.018
HORA: 9’40 H.
LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Tercer.- Publicar la present provisió al perfil del contractant (Tauler de contractació) de
l’Ajuntament d’Alcúdia, i comunicar-la a les licitadores que han presentat proposició en
la licitació als efectes oportuns i per a que en prenguin coneixement els possibles
interessats.
Alcúdia, 7 de maig de 2018
La Regidora Delegada de Contractació

Joana Maria Bennàsar Serra
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