Acta de la Mesa de contractació de valoració documentació
Identificació
Títol: Obres aparcament a l’entorn del Centre Municipal d’Educació
Núm. exp.: 17/2021 de Licitacions administratives
REF.: SJ/ah

Membres assistents de la mesa
President: Jordi Font Bel, Coordinador d’àmbit de Territori i Espai Públic
Vocals: Gustavo Tapias Sola, interventor i Josep Rovira i Jofre, secretari de l’Ajuntament
Secretària: Sònia Garcia Planella, advocada de serveis jurídics
Desenvolupament de la sessió

II. En data 5 d’octubre de 2021, amb registre d’entrada 2021020430, l’empresa
GEOCONSTRUCCIONS BEGUR SL, presenta justificació de l’oferta consistent en:
- Document justificatiu de la oferta pel projecte d’aparcament a l’entorn del centre
d’educació.
- DOC 2A. Llistat comparatiu de totes les partides del projecte amb el pressupost
ofert.
- DOC 2B Llistat comparatiu de totes les partides de subministre i mà d’obra de
cada partida i els rendiments de cada un d’ells
- DOC 2C. Llistat comparatiu ordenat en funció de la seva importància al
pressupost del projecte de tots els preus simples de materials, mà d’obra i
maquinària.
- DOC 3A. Pressupost complet de la oferta presentada.
- DOC 3B. Llistat justificatiu dels preus descomposats amb els preus unitaris i
rendiments de cada una
- DOC 4A. Llista de maquinària pròpia de GEOCONSTRCCIONS BEGUR.
- DOC 4B. Ofertes econòmiques de materials i industrials per l’obra.
III. En data 13 d’octubre de 2021 l’arquitecte municipal emet informe en el que conclou que la
documentació presentada és suficient per acceptar l’oferta.
Vist que s’ha complert satisfactòriament amb el requeriment tramès els membres de la mesa

C. Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 61 31 00 · ajuntament@palafrugell.cat · www.palafrugell.cat

Codi per a validació :AKWZC-NX3KK-URRTU
Verificació :https://seu.palafrugell.cat
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/2.

I. L’objecte de la sessió és la qualificació i valoració de la documentació presentada per
l’empresa GEOCONSTRUCCIONS BEGUR, SL, al requeriment acordat per la mesa en sessió
de 28 de setembre de 2021, per ser l’empresa classificada en primera posició i haver
presentat una oferta en presumpció de baixa anormal, de conformitat amb l’article 159.4.f)4rt i
la clàusula 13.4 del PCAP.
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Interventor/a
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JORDI FONT (3 de _2 4)
Coordinador/a tècnic àmbit Territori i Espai Públic
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Lloc: Presencialment a la Sala d’Urbanisme
Data de la reunió: 13 d’octubre de 2021
Hora inici: 10:00 hores
Hora fi: 10:30 hores

Acorden
Primer. Declarar que la millor oferta és la presentada per l’empresa GEOCONSTRUCCIONS
BEGUR, SL, amb CIF B55217582, pel preu de 121.017,02€, IVA inclòs, que correspon al preu
base de 100.014,07€ més l’import de 21.002,95€ del 21% d’IVA, d’acord amb els criteris
establerts al PCAP.
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Diligència. Els assistents a la reunió signen aquesta acta electrònicament en la data que
consta a les respectives signatures electròniques, per tal de deixar constància de la seva
conformitat amb el contingut de la mateixa.
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Segon. Requerir a l’empresari per tal que formalitzi el dipòsit de la garantia definitiva, en el
termini màxim de set (7) dies hàbils, tal com estableix l’article 159.4 f) 4º de la LCSP.

