AJUNTAMENT DE SANT PERE SALLAVINERA

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ ,QUALIFICACIÓ DE LA
DOCUMENTACIÓ, OBERTURA DE PLIQUES I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ

Lloc
SANT PERE SALLAVINERA

Data
15/09/2019

Horari
10:00

Hi assisteixen:
Matias Bosch Bacardit, alcalde de la corporació, que actua com a president.
Rosamaria Sabaté Gonzàlez, tècnic de la corporació.
Josep Font Nadal, secretari interventor accidental de la corporació.
Josep Font Nadal, actua com a secretari de la Mesa de Contractació .
Desenvolupament de la sessió
1. L'objecte de la sessió és la constitució de la mesa i l'obertura del sobre únic, per optar
al procediment obert simplificat per a l'execució de l'obra “Reforç estructural del pontarró

de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri. Fase 1: pavimentació del camí del
cementiri”, convocat per acord del Ple de data 19 de novembre de 2019, publicat en el
perfil del contractant el dia 7 d’agost de 2020.
2. El secretari llegeix l'anunci esmentat i les disposicions legals aplicables a l'acte
administratiu a què es refereix aquest document.
3. Tot seguit els custodis apliquen credencials i es procedeix a obrir el sobre (declaració
responsable i oferta econòmica), dins el termini establert i en la forma pertinent, d'acord
amb el que assenyala el plec de clàusules administratives particulars presentats pels
contractistes que es detallen més endavant.
Acords:
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1. La mesa acorda declarar admesos els contractistes següents:

2. La mesa acorda declarar exclosos provisionalment els contractistes següents:
CAP.
No ha comparegut públic.
Finalitzada la lectura de proposicions, la Mesa duu a terme la puntuació de les ofertes
presentades d’acord amb els criteris d’adjudicació que s’estableix en el quadre de
característiques del PCAP, obtenint-se el resultat següent:
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63.125,31 € 61.125,31 € 12.836,31 € 73.961,62 €

-3,17%

37,71
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47,71

63.125,31 € 62.399,37 € 13.103,87 € 75.503,24 €

-1,15%
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63.125,31 € 60.000,00 € 12.600,00 € 72.600,00 €

-4,95%

38,30

2
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48,30

ASVIAL, obres i serveis SL 63.125,31 € 56.781,22 € 11.924,06 € 68.705,28 €

-10,05%

40,00

2

10

50,00

MULE CALAF, S.L.L.

63.125,31 € 62.620,23 € 13.150,25 € 75.770,48 €

-0,80%

36,92

1

5
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ICART OBRA PÚBLICA SL

63.125,31 € 60.775,00 € 12.762,75 € 73.537,75 €

-3,72%
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Vista la puntuació obtinguda per les ofertes presentades, valorades conforme als criteris
objectius assenyalats al Plec de clàusules administratives particulars regulador del
procediment obert, la Mesa sotmetrà a l'aprovació de l'òrgan de contractació competent la
seva proposta d'adjudicació, junt amb l'expedient administratiu, per tal que acordi el que
consideri més adient.
Per això es proposa a la corporació l'adjudicació per procediment obert a la següent
empresa:
-ASVIAL OBRES I SERVEIS, SL, pel preu de 56.781,22 euros, iva exclòs, d’acord amb els
criteris de puntuació i adjudicació que s’indiquen en el quadre de característiques del PCAP.

EL Sr. President dóna per finalitzada la sessió, a la data de la signatura electrònica, de la
qual es lliura la present acta, que es llegeix als assistents i se sotmet a la signatura dels
membres de la Mesa de Contractació, i jo, com a secretari, en dono fe.

