Ajuntament de Mataró

Acta d’obertura del sobre C de la contractació dels treballs de reforma i ampliació de
l’equipament cívic i millora de la pista poliesportiva del Palau. (Expedient núm.
2022/000015449).

D'acord amb el previst en la clàusula vint-i-unena del plec de clàusules administratives particulars
que regula aquesta licitació, es reuneix la Mesa de Contractació el dia 23 de maig a les 09:09 hores,
mitjançant la plataforma Zoom.
Presideix l’acte:
-

Sra. Laura Gómez Ramón, cap de l’Àrea d’Administració General.

Hi assisteixen com a vocals:
-

Sra. Gemma Garcia Ramos en substitució de la Secretària General.
Sra. Immaculada Pruna Ribas, per delegació de l’interventor de l’Ajuntament Mataró.
Marisol Carrillo Muñoz, cap del Servei d’Equipaments Municipals.

Actua, com a secretària de la Mesa:
-

Sònia Palma Noguera, assessora Jurídica del Servei de Compres i Contractacions.

La presidenta declara vàlidament constituïda la Mesa i disposa donar començament a la reunió.
Es procedeix a la lectura de l’informe tècnic del sobre núm. C (documentació de valoració amb judici
de valor), que s’adjunta a aquesta acta. L’informe és acceptat per la Mesa i es publica en el perfil del
contractant.
Es procedeix a l’acte d’obertura d’ofertes del sobre C (documentació avaluable mitjançant l’aplicació
de fórmules), corresponent a les propostes avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules a través de
la plataforma electrònica Pixelware, d’acord amb l’anunci publicat al perfil del contractant.
Hi ha 1 oferta presentada, en els següents termes:
-

Catalana de Treballs i Obres , SL: Ofereix realitzar les obres per un import de 163.163,00 €,
IVA no inclòs.

Per tant, vist tot l’anterior i complint l’única empresa licitadora els requisits establerts als plecs i no
superar el pressupost màxim de licitació, es proposa com a adjudicatària l’empresa Catalana de
Treballs i Obres, SL per import de 163.163,00 €, IVA no inclòs.
Aquesta proposta d'adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat, que no els adquirirà
mentre no s'hagi formalitzat el contracte.
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 09:28 hores, la presidenta aixeca la sessió, de la
qual s’estén la present acta que signen la presidenta i la secretària de la Mesa.
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