EXP. 2019/1447B

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:
PROPOSTA ADJUDICACIÓ

NOM CONTRACTE: OBRES DEL PROJECTE DE REASFALTATS DE CARRERS,
IMPLANTACIÓ DE PASSOS ELEVATS I HABILITACIÓ D’APARCAMENT AL PARC
NORBERT FUSTÉ
PROCEDIMENT: Obert simplificat
TRAMITACIÓ: Urgent
PUBLICACIÓ LICITACIÓ : Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat
de Catalunya en data 17 de desembre de 2019

A la casa consistorial de l’Ajuntament de Ripollet, el dos de març de dos mil vint,
s’ha reunit la Mesa de Contractació per tal de procedir a la proposta d’adjudicació
del contracte ressenyat.
La Mesa de contractació està integrada per l’Alcalde senyor José Maria Osuna
López i pels següents Vocals:
La Sra. Helena Muñoz Amorós, Secretària
La Sra. Neus Comas Pinto, Interventora accidental
El Sr. Jordi Fortuny i Aguiló, Arquitecte municipal
La Sra. Trinitat Martínez Farrés, TAG dels Serveis Jurídics
El Sr. Miquel Calvache Grau, Cap d’unitat de l’Àmbit de Ciutat i Sostenibilitat,
que actua com a Secretari de la Mesa.

La Mesa de Contractació examina la documentació presentada, donant-la per
vàlida.
Per tot l’exposat, la Mesa de contractació decideix elevar a l’òrgan de
contractació proposta d’adjudicació a favor de la mercantil ASFALTS DE
L’ANOIA S.L, amb NIF B63343206, per un import de contracte de 317.655,26 €,
dels quals 262.525,01 € corresponen al preu del contracte i 55.130,25 € a
l’Impost sobre el valor afegit del 21% i amb la millora de 4 anys d’ampliació del
termini de garantia.

Miquel Calvache Grau
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03/03/2020 Secretari mesa contractació

Obert l’acte per la presidència es fa constar que en data 3 de febrer de 2020 la
mercantil ASFALTS DE L’ANOIA SL, ha presentat la documentació requerida per
la Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2020, atès que va ser la mercantil
que havia presentat l’oferta amb la millor relació qualitat-preu.
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DILIGÈNCIA:
I perquè així consti, signo la present acta de proposta d’adjudicació del contracte
administratiu de reasfaltats de carrers, implantació de passos elevats i habilitació
d’aparcament al parc Norbert Fusté.
Ripollet, a data de la signatura electrònica.

Miquel Calvache Grau
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El Secretari de la Mesa
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