Licitació del contracte d’obres amb motiu de la l’execució dels treballs d’obra civil per a la substitució de la
xarxa d’aigua potable existent en diferents trams dels carrers de la Carretera de la Bunyola, de Sant Pol
de Mar, de Lleida i de la plaça de la Constitució del Prat de Llobregat (àmbit Carretera de la Bunyola-Lleida).
Número expedient C-2021-01.

Acta de la mesa de contractació d’obertura del sobre A i B
Al Prat de Llobregat, a les 11:00 hores del 15 d’abril de 2021, es constitueix la mesa de contractació,
formada per:
President:

Aureliano García Ruz, Director Gerent d’Aigües del Prat SA

Vocals:

Josep Mateo Marqués, Director de l’Àrea Econòmica i de RR HH
Jordi González Sánchez, Director de l’Àrea Tècnica i de Producció
Domingo Virtus López, Tècnic de Compres

Secretària:

Sole Esbrí Solano, adscrita a l’Àrea de Clients

Amb motiu de l’obertura del sobre digital A i B tal com s’indicava a l’anunci de la licitació publicat al perfil
del contractant i a la clàusula 19 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regula la
licitació de referència. El pressupost de licitació és de 127.465,86 € més IVA.
La secretària de la mesa informa que les 4 empreses presentades a la licitació són:
-

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA

-

ESTAYC SL

-

IARSA OBRES I PROMOCIONS SL

-

YIRA Y FERRER SLU

A continuació es procedeix a l’obertura del sobre A, descarregant el DEUC de cada empresa, tot arxivantlo a l’expedient de contractació C-2021-01. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA també presenta una
declaració en relació a l’expedient que té obert per part de la CNMC.
Tot seguit s’inicia la descarrega de la documentació presentada en el sobre B i també s’arxiva a l’expedient
de contractació C-2021-01.
Es revisen els arxius presentats, tots presentats de forma correcta, i es comprova que totes les empreses
han declarat disposar de la solvència sol·licitada a la clàusula 15 del PCAP.
A continuació el President de la mesa encarrega a la secretaria de la mateixa la revisió de la documentació
presentada al sobre A i al Director de l’Àrea Tècnica i de Producció que des dels serveis corresponent es
revisi la documentació lliurada al sobre digital B i s’informi sobre la proposta tècnica, seguint els criteris
establerts a la clàusula 16.2 del PCAP.
Finalitza la sessió el President, tot recordant que la mesa per a l’obertura del sobre C està prevista per al
proper 26 d’abril, a les 12 hores.
A les 11:20 h del dia que s’indica a l’inici d’aquesta acta, es va aixecar la sessió de la mesa que com a
secretària certifico amb el vist i plau del president de la mateixa.

Aureliano García Ruz

Sole Esbrí Solano

President mesa

Secretària mesa
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