AJUNTAMENT
DE SENAN
(Conca de Barberà)

ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ - OBERTURA SOBRE 1
El 10 de juny de 2021 a les 14 hores, en acte intern, es reuneix la Mesa de
contractació de les obres de rehabilitació de l’Abadia de Senan, per procedir a
l’obertura de la documentació obrant en les pliques presentades.
Presidenta:
Vocals:

La Senyora Carme Ferrer Cervelló, Alcaldessa
El Sr. Jaume Mutllo i Pàmies Tècnic designat per la Diputació de
Tarragona
El Sr. Albert Jene i Pla, Tècnic designat per la Diputació de Tarragona

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Senan. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 7250B55522D146AAAC670F495E7C7F81 i data d'emissió 16/06/2021 a les 12:01:30

Vocal Secretari: El Senyor Xavier Salvadó Vives, secretari interventor del SAM.

Per part del President es procedeix a la constitució de la mesa de contractació.
El secretari donar compte de les proposicions presentades


Presentades en temps i forma les ofertes:

Data
entrada
9.-.6-.2021


Entrada

Licitador

Plataforma

Edificacions i reparacions Tarraco SL

Presentades fora de termini les ofertes, per la qual cosa es proposarà la seva
exclusió per l'òrgan de contractació :
Cap

Seguidament s'examina la documentació obrant dins dels sobres
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA:
LICITADOR
Edificacions i reparacions Tarraco SL

Declaració inscripció Registre
Licitadors
Correcte

Un cop finalitzada l’anàlisi d’aquesta documentació la Mesa de Contractació acorda
per unanimitat el següent:
Admetre la proposició presentada en la licitació sense que s'hagi detectat cap
defecte u omissió de documentació.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Xavier Salvadó Vives - DNI ** (SIG) el dia 16/06/2021 a les 11:41:32 i Carme Ferrer Cervelló - DNI ** (SIG) el dia 16/06/2021 a les 11:56:23
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DOCUMENTACIÓ AVALUABLE MITJANÇANT JUDICI DE VALOR
A continuació es procedeix a la lectura del resum de les respectives proposicions la
quantificació de les quals depèn d'un judici de valor:
LICITADOR
Memòria
tècnica

Edificacions i Reparacions Tarraco
Presenta el document i contempla els aspectes bàsics demanats

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Senan. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 7250B55522D146AAAC670F495E7C7F81 i data d'emissió 16/06/2021 a les 12:01:30

Un cop finalitzada la lectura dels respectius resums, la Mesa de Contractació acorda
traslladar l'oferta als tècnics que integren la Mesa. per la seva valoració.
La presidenta de la Mesa de Contractació dóna per finalitzada la present reunió a les
.14:15 hores.
De la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist i plau de la
Presidenta.
PEU DE SIGNATURA

PEU DE SIGNATURA

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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