PROVIDÈNCIA:
Atesa la necessitat de dur a terme la contractació de les obres
de “REPARACIÓ DE L’ENFONSAMENT DE LA CALÇADA I VORERA
EXISTENTS EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE PARC I ZONA
VERDA FONT VELLA”, per import de 31.212’45€ de principal, mes
6.554’61€ d’IVA, sent el total de 37.767’06€; de conformitat amb el
projecte redactat per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Francisco
Juan García, amb la finalitat d’evitar un possible despreniment, amb el
conseqüent perill que això comporta tant per a vehicles com per a
vianants.
Atesa la necessitat a satisfer amb la present contractació, que
no és un altra que procedir a la reparació dels desperfectes haguts en
l’execució de les obres de “Parc i Zona Verda Font Vella” i així evitar el
perill que estos desperfectes estan ocasionant tant per a la circulació
de vehicles com de vianants.
Atesa la insuficiència de mitjans tant personals, com materials
per a dur a terme l’execució del contracte, no podent-se assumir per
personal de l’ajuntament, ni per la quantitat de treball, ni per la
qualificació d’este, no disposant del suport tècnic i tecnològic adequat
per a l’execució del contracte.
Vist l’informe emès per l’Assessoria Jurídica Municipal i atesa la
existència de consignació adequada i suficient en el Pressupost
Municipal de 2020, per a l’aprovació de la despesa.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte.
Per la present, DISPOSE:
PRIMER.- L'adjudicació del contracte de “REPARACIÓ DE
L’ENFONSAMENT DE LA CALÇADA I VORERA EXISTENTS EN
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE PARC I ZONA VERDA FONT
VELLA”, per import de 31.212’45€ de principal, mes 6.554’61€ d’IVA,
sent el total de 37.767’06€; de conformitat amb el projecte redactat
per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Francisco Juan García, amb la
finalitat d’evitar un possible despreniment, amb el conseqüent perill
que això comporta tant per a vehicles com per a vianants, pel tràmit
de contracte menor per raó de la quantia.
SEGON.- Amb la finalitat de justificar l'obtenció de la millor
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oferta, sol·licitar ofertes als contractistes següents, per a que en un
termini de deu dies hàbils puguen, si així ho estimen oportú,
presentar la seua oferta econòmica, a la baixa, per a l’execució de
l’obra referida:
- L’OLLERIA CONSTRUYE, S.L.
- JUAN ANTONIO MOMPARLER SANCHIS.
- CONSTRUVIVIENDA L’OLLERIA, S.L.
- CONSTRUCCIONES Y OBRAS FRATOVAL, S.L.
- CONSTRUCCIONES L’OLLERIA URBANA, S.L.
L’Olleria, a la data de la signatura electrònica.
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