L’AJUNTAMENT INFORMA
En la reunió que es va efectuar al poble el passat dia 2 de febrer, es van
comentar les obres que s’executarien aquest exercici 2013.
Les obres que s’estan executant de Rehabilitació dels carrers de l’entorn de
l’església, corresponen a la 1ª fase dels carrers. El preu de sortida, segons
projecte redactat per les arquitectes del Consell Comarcal Trinitat
Bonaterra i Marga Ribas, a la licitació va ésser:
312.571,13 €
65.639,94 € (21 % IVA)
____________
378.211,07 €
Es van presentar 12 empreses. L’empresa que va oferir millor preu i millors
condicions tècniques va ésser l’adjudicatària:
AGLOMERATS GIRONA, S.A.
Adjudicació
250.056,90 €
(21 % IVA)
52.511,95 €
_____________
302.568,85 €
Així doncs l’oferta de l’empresa adjudicatària ha representat un estalvi
econòmic de 62.514,23 €, en relació amb el preu de sortida, és a dir un
20%. I en relació a l’empresa que va presentar el pressupost més alt, un
estalvi de 41.443,10 €, és a dir un 16,57%.
Així mateix les millores que ha ofertat l’empresa adjudicatària, de reforma
de carrers que no entraven al projecte, ascendeixen als següents imports:
C/.Josep Parellada Faura 13.312,00 €
C/.Dolors Gomis
37.209,00 €
C/.Del Reng
22.879,00 €
___________
Total millores
73.400,00 €
Entre la baixa de l’obra i les millores ofertades han representat un
estalvi de 135.914,23 €, que equival a un 43,48 % de l’import licitat,
sense IVA.
Agullana, 18 de juliol de 2013
L’Ajuntament
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PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ.

La Mesa de contractació, constituïda per l’Alcalde, el Regidor
d’Urbanisme, i el Secretari, es constitueix a la Casa Consistorial el
dia 2 d’abril de 2013 a les 12.00h. i emet la següent proposta:
Vista l’oferta presentada per una empresa per a la contractació de
l’execució de l’obra “ REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DEL MUSEU
PER A EXPOSICIÓ DE L’EXILI”.
Vist l’informe dels serveis tècnics on es considera que l’empresa
CONSTRUCCIONS QUERA AGULLANA, S.L., ha obtingut la
màxima valoració possible i donat que és la única oferta
presentada.
ES FORMULA LA SEGÜENT PROPOSTA:
Adjudicar pel procediment negociat amb publicitat el contracte per a
l’execució de l’obra “REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DEL MUSEU
PER A EXPOSICIÓ DE L’EXILI”, a l’empresa CONSTRUCCIONS
QUERA AGULLANA, S.L., pel preu de 65.340,00 IVA inclòs. No
obstant, l’òrgan de contractació resoldrà segons el seu superior
criteri.

