DECRET D’ALCALDIA 137/2009
Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament de Verges en sessió ordinària celebrada el passat dia 5
d’octubre de 2009 es va iniciar expedient per a la contractació per sistema de procediment negociat
sense publicitat de l’obra titulada Arranjament de la Plaça Major del municipi de Verges
Atès que es van demanar ofertes a tres empreses capacitades per a l’execució de les esmentades
obres i que durant el termini de presentació d’ofertes van formular proposta les següents empreses:
-

Aglomerats Girona, SA
Rubau Tarrés, SAU
Miquel Costa, S.A.

Vista l’acta de data 6 de novembre de 2009 de Mesa de contractació de les esmentades obres en la
què s’acorda proposar adjudicar provisionalment el contracte a favor de l’oferta presentada per
l’empresa Rubau Tarrés, SAU.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Verges en l’esmentada sessió també va acordar delegar a
l’alcaldessa-presidenta la competència per a la contractació de les esmentades obres;
Atès el que disposa l’article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,
DECRETO
Primer.- Adjudicar provisionalment el procediment negociat sense publicitat per a la contractació
urgent de l’obra d’Arranjament de la Plaça Major del municipi de Verges Fase 2, inclosa al Programa
Viure al Poble, del departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya i cofinançada pel Feder Catalunya 2007-2013 Eix 4, amb un pressupost d’execució de
186.618,26 euros, IVA no inclòs.
Segon.- Atorgar a l’empresa Rubau Tarrés, SAU un termini de deu dies hàbils, a contar des de la
notificació del present acord, per tal que acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en
9.330,91 euros, que és el 5% del preu d’adjudicació, sense l’IVA. Així mateix, dins de l’esmentat
termini haurà de presentar les corresponents certificacions que acreditin que l’empresa està al corrent
de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social.
Tercer.- Notificar aquest decret a les empreses i publicar-ho al perfil del contractant.
Així ho disposo i mano com a alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Verges.
Verges, 9 de novembre de 2009
L’alcaldessa
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