AJUNTAMENT
DE VILAGRASSA
Expedient núm.:
02 / 2021
Procediment:
Contracte d’obres per Procediment Obert Simplificat
Assumpte:
Vestidors i Bar restaurant de la Piscina municipal de Vilagrassa
Data d'iniciació:
10.02.2021
Acta de la Mesa de Contractació d'Obertura de les Ofertes
Dia i hora de la reunió: 12.03.2021, 12 hores
Lloc de celebració:
Ajuntament de Vilagrassa (licitació electrònica)
Document signat per:
El President, els Vocals i la Secretària

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DEL SOBRE
“1” – Documentació administrativa
Reunits en les dependències municipals, el dia 12 de març de 2021 a les 12 hores, es
constitueix la Mesa de Contractació per a l'adjudicació del següent contracte:

Tipus de contracte: d’obres
Subtipus del contracte: Objecte del contracte:

Vestuaris i Bar Piscina Municipal de Vilagrassa

Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45000000-7 Treballs de construcció
45212230-7 Instal·lació de vestuaris
45212420-6 Treballs de construcció de restaurants y establiments similars
Valor estimat del contracte:

103.383,28 €

Pressupost base de licitació IVA exclòs:

103.383,28 €

IVA%: 21.710,48 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs:
Durada de l'execució:

TRES MESOS

125.093,76 €
Durada màxima: Tres mesos

Lots: D’acord amb el que s’estableix a l’article 99.3 de la LCSP i amb la memòria justificativa,
el present contracte no permet la divisió en lots.
La composició de la taula és la següent:
President

Jordi Serés Aguilar, Alcalde

Vocal

Jordi Martí Gasull, Secretari interventor acctal.

Vocal

Gemma Verdés Farré, Tresorera

Secretària de la Mesa

Àngels Minguella Torres, funcionària Administrativa

Després de la constitució de la Mesa, la secretària de la Mesa dona compte del certificat de
Secretaria, pel qual es constata que dins del termini atorgat, s’ha rebut en forma i termini sis
proposicions:

AJUNTAMENT
DE VILAGRASSA

Registre d'Entrada

NIF

Empresa

192/2021 * 07.03.2021

B65922726

MONTCRUMA, SLU

202/2021 * 08.03.2021

B25058215

CONSTRUCCIONES HERMANOS OJEDA, SL

203/2021 * 09.03.2021

B43778950

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN, SL

210/2021 * 09.03.2021

B25454059

G2C INTEGRAL, SL

A continuació s’apliquen les credencials a l’eina de sobre Digital per tal de poder fer l’obertura
del sobre “1” – Documentació administrativa.
Es procedeix a iniciar l’acte d’obertura del sobre “1” – Documentació administrativa, en què la
Mesa constata el següent:
1. Que l’empresa MONTCRUMA, SLU, ha presentat el DEUC.
2. Que l’empresa CONSTRUCCIONES HERMANOS OJEDA, SL ha presentat l’autorització per
recollir dades a l’AET i a la SS. (annex II), la declaració responsable (annex III), l’autorització
per a rebre notificacions electròniques (persones jurídiques) (annex IV) i l’autorització per
consultar dades del RELI (annex VII).
3. Que l’empresa CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN, SL ha presentat el DEUC.
4. Que l’empresa G2C INTEGRAL, SL ha presentat l’autorització per recollir dades a l’AET i a la
SS. (annex II), la declaració responsable (annex III), l’autorització per a rebre notificacions
electròniques (persones jurídiques) (annex IV), la submissió als jutjats i tribunals espanyols
(annex VI), l’autorització per consultar dades del RELI (annex VII).
El President acorda procedir a examinar formalment la documentació presentada, donant fe el
Secretari de la relació de documents que figuren.
La Mesa de Contractació declara admeses les següents proposicions:
1

MONTCRUMA, SLU

2

CONSTRUCCIONES HERMANOS OJEDA, SL

3

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN, SL

4

G2C INTEGRAL, SL

D’acord amb el que s’estableix a l’article 63.3.i de la LCSP, la present acta es publicarà en el
perfil del contractant.
El President dóna per acabada la reunió. I perquè quedi constància de tot allò tractat, redacto
la present Acta que jo, com a secretària, llegeixo en veu alta i sotmeto a la signatura dels
membres de la Mesa; en dono fe.

