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rf. R/S/C43-15

ANUNCIO

Asto.:  Renuncia  efectuada  por  AFES  MONDIAL  SERVICES  S.L  á  execución  do  contrato  menor  da  obra
“ACONDICIONAMENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO Y DE OCIO EN EL LUGAR DE “O XISTRO”” no marco  da
subvención  da  Dirección  xeral  da  administración  local  da  Consellería  de  Presidencia,  Administracións
Públicas e Xustiza para a creación e/ou mellora de infraestructuras, dotacións, instalacións e equipamentos
vinculados  á  prestación de  servizos  municipais  cofinanciadas  polo  FEADER no marco  do Programa de
desenvolvemento rural de Galicia (2007-2013) e e nova adxudicación de dito contrato menor de obra

Por resolución de alcaldía núm. 716/2015 de 28 de xullo de 2015 resolveuse o seguinte no procedemento
administrativo do contrato menor de referencia:

A. RENUNCIA EFECTUADA POR AFES MONDIAL SERVICES S.L Á EXECUCIÓN DO CONTRATO MENOR
DA OBRA   “ACONDICIONAMENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO Y DE OCIO EN EL LUGAR DE “O
XISTRO”
Aceptar a renuncia efectuada mediante correo electrónico de data 24.7.2015 e con RE núm. 5822 de data
27.7.2015 pola representación legal de AFES MONDIAL SERVICES SL á adxudicación do contrato menor da
obra “ACONDICIONAMENTO DE COMPLEXO DEPORTIVO E DE OCIO NO LUGAR DE O XISTRO”, efectuada
mediante resolución de alcaldía núm. 711/2015 de 20.7.2015

B. NOVA ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DE OBRA “ACONDICIONAMENTO DE COMPLEJO
DEPORTIVO Y DE OCIO EN EL LUGAR DE “O XISTRO”
Vista  a  documentación  que  figura  no  correspondente  expediente  administrativo  aportada  por
CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO S.L.U,CIF. B36816189 na súa proposición de 01.07.2015 ( RE núm.
5162/15) relativa á capacidade e solvencia e aos informes de inexistencia de débedas pendentes en periodo
executivo co concello de Bueu de 28.07.2015 e certificados do rexistro de contratistas de Galicia da mesma
data  incorporados  de oficio  ao mencionado expediente,  tendo en conta  que a citada empresa figura
clasificada na segunda posición consonte á valoración efectuada polo arquitecto técnico municipal, na súa
condición  de  redactor  do  proxecto  e  director  de  obra,  en  informe  de  data  15.07.2015,  o  órgano  de
contratación resolveu o 28 de xullo adxudicar á entidade  CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO S.L.U,CIF.
B36816189, o contrato menor da obra de “ACONDICIONAMENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO Y DE OCIO EN EL
LUGAR DE “O XISTRO” no marco  da subvención da Dirección xeral da administración local da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza para a creación e/ou mellora de infraestructuras, dotacións,
instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais cofinanciadas polo FEADER no
marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia (2007-2013), polo importe de 30681,95 euros, sen
IVE, sendo o IVE aplicable o de 21% que supón unha cantidade de 6443,21 euros, o que supón un importe
de adxudiciación de 37125,16 euros, IVE incluido, coa obriga de executar polo prezo de adxudicación ás
dúas melloras detaiadas na proposta de melloras ao proxecto de obra  contidas na proposta de melloras ao
proxecto  de obra de referencia  contidas no informe de xuño de 2015 do arquitecto técnico municipal
aprobadas por resolución de alcaldía de 15.06.2015

O adxudicatario  queda  obrigado  ao  cumprimento  das  obrigas  derivadas  da  súa proposición  (RE núm.
5162/15 de 01.07.2015), as procedimentais que resulten da normativa de aplicación, ao cumprimento das
ordes cursadas desde a administración municipal e a execución da obra consonte ao proxecto de obra de
“ACONDICIONAMENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO Y DE OCIO EN EL LUGAR DE “O XISTRO” de xaneiro de
2015, suscrito polo arquitecto técnico municipal e as melloras ao mesmo contidas no informe de xuño de
2015 do arquitecto técnico municipal, aprobadas por resolución de alcaldía de 15.06.2015. 

O contratista adxudicatario estará obrigado á execución da obra nos prazos sinalados no proxecto de obra
e,  en  todo  caso,  a  duración  do  contrato  queda  determinado  polo  prazo  de  xustificación  da  axuda
concedida por resolución  de 30.04.2015 da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
(RE  núm.  3316/15  de  05.05.15),  ao  abeiro  da  orde  de  22.12.2014  pola  que  se  establecen  as  bases
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reguladoras  para  a  creación  e/ou  mellora  de  infraestructuras,  dotacións,  instalacións  e  equipamentos
vinculados  á  prestación de  servizos  municipais  cofinanciadas  polo  FEADER no marco  do Programa de
desenvolvemento rural de Galicia (2007-2013) (DOG núm. 245 de 23.12.2014) cuxo prazo de xustificación
da execución da inversión subvencionada remata o vindeiro 30.09.2015 (inclusive) 

Asemade, o contratista quedará obrigado a cumprir co establecido nas seguintes normas:

- Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de
seguridade e saúde nas obras de construción, 
- Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no Sector da Construción, así
como de todas as determinacións 
-  Lei  38/1999,  do  5  de  novembro,  de  Ordenación  da  Edificación  e  demais  normativa  que  a
desenvolva,  na  medida  que  sexan  aplicables  ao  presente  contrato.  Igualmente,  o  contratista
estará obrigado a cumprir, en relación coas obras obxecto de contratación, todas as obrigas que
se lle impoñan 
- Real Decreto 105/2008, da 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos
de construción e demolición 

O que se publica en cumprimento da orde contida na resolución de referencia en base aos principios de
publicidade que rexen na contratación do sector público e que resultan da regulación contida no TRLCSP.

Bueu, 28 de XULLO de 2015
 

O alcalde                              

Félix Juncal Novas                           


