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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA AL PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT ABREUJAT CONVOCAT PER ADJUDICAR EL SUBMINISTRAMENT I
MUNTATGE DE MOBILIARI PER A L’OFICINA DE TREBALL EN COOPERACIÓ
“COWORKING”.
A la seu de l’Ajuntament d’Olot, essent les 10:30 hores del dia 9 de maig de 2019.
Assistents:
Assistents:
- Presidenta: Sra. Montserrat Torras Surroca, Regidora d’Organització i d’Hisenda.
- Vocals:
Sra. Ma. Glòria Gou Clavera, Secretària general de la Corporació.
Sr. Jordi Salvador Culí, Interventor de fons de la Corporació
- Secretari: Sr. Miquel Torrent Compte, Tècnic d’Administració General de Secretaria.
Hi és present:
- Sra. Anna Castany Angelats, Cap de Negociat de Contractació.
La Presidència declara constituïda la Mesa de Contractació, de conformitat amb
l’acord del Ple de la Corporació, de data 22 de març de 2018, de composició de la
Mesa permanent de Contractació i l’article 326.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic (LCSP).
L’objecte de la sessió és donar compte de l’informe emès, en data 9 de maig de 2019,
pels Serveis tècnics municipals de la Secció de Foment i Patrimoni de l’Àrea
d’Infraestructures i Urbanisme, relatiu la revisió i qualificació de la documentació
acreditativa del compliment dels requisits exigits a la clàusula 4 del plec de
prescripcions tècniques, presentada per l’empresa OFICINA I ARXIU, SA, en virtut del
requeriment que li efectuà la Mesa de contractació en reunió celebrada en data 24
d’abril de 2019.
El Secretari dóna lectura de l’esmentat informe tècnic, d’acord amb el qual:
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“Atès que l’oferta de l’empresa OFICIANA I ARXIU, SA s’ajusta a les condicions
tècniques i econòmiques del Plec de clàusules administratives particulars i del Plec de
prescripcions tècniques reguladores del contracte de subministrament i muntatge de
mobiliari per a l’oficina de treball en cooperació “coworking”, s’informe favorablement
l’oferta presentada per dita empresa.”
La Mesa de contractació subscriu íntegrament el referit informe i ACORDA, per
unanimitat:
ELEVAR a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de
“subministrament i muntatge de mobiliari per a l’Oficina de Treball en Cooperació
Coworking”, a favor de l’empresa OFICINA I ARXIU, SA, d’acord amb la proposició
que a continuació es detalla, previ compliment del requeriment de presentació de la
documentació que no costa actualitzada en el RELI, d’acord amb l’establert a l’article
159.4.f) 4t. de la LCSP:
, PREU


Preu del contracte:

- Preu del contracte net ......................... 17.539,20€
- Preu del contracte amb IVA inclòs....... 21.222,43€


Termini de lliurament i muntatge del mobiliari: 30 dies



Termini de garantia dels productes: 5 anys

Finalitzat l’acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 10:45
hores del matí, i signa aquesta acta amb la Secretari que en dóna fe.
El Secretari,

Vist i plau,
La Presidenta

Miquel Torrent Compte

Montserrat Torras Surroca

}
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TORRAS SURROCA,
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