Ajuntament de Montferrer I Castellbò
ACTA D’OBERTURA DE PROPOSICIONS
Exp. 373/2020
Reunits a la Secretaria de la Casa Consistorial el dia 3/11/2020 a les 13h, es procedeix
a l’acte d’obertura de les pliques rebudes en l’expedient de licitació de les obres
“Reforma i adequació de la Sala Polivalent del Refugi la Basseta de Sant Joan de l’Erm”.
D’acord amb l’article 326 de la LCSP en els procediments oberts simplificats abreujats,
contingut en l’article 159.6 de la LCSP, no es constitueix mesa de contractació per ser
de caràcter únicament potestativa, i al considerar-se que l’únic criteri d’adjudicació serà
el preu contingut en la proposició econòmica, no es considera necessari que una Mesa
emeti un dictamen en relació les propostes rebudes.
Es procedeix al recompte de proposicions presentades per part de la Secretària, i
comunica a les persones que assisteixen el nombre de proposicions rebudes en forma
i termini segons la plataforma de serveis de contractació pública, i el nombre de
licitadors.
A continuació, s’examinen i qualifiquen prèviament els documents presentats en temps
i forma, i s’obra el sobre únic de documentació administrativa i proposta econòmica.
Un cop comprovada la documentació administrativa mitjançant declaració de
responsable de compliment de les condicions establertes per contractar amb el sector
públic (Segons “model A” contingut en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de Catalunya), es declara admeses les següents proposicions:

REGISTRE
ENTRA-2020-1686
ENTRA-2020-1704
ENTRA-2020-1706

DATA
28/10/2020 08:31:00
30/10/2020 14:35:00
30/10/2020 18:51:00

EMPRESA
Ponte Trilla SL
Ribalta i fills SA
CONSTRUCCIONES
Y REPARACIONES
GONFER, SL

NIF
B25810920
A25202680
B25346578

Seguidament passa a ser objecte d’estudi la proposta econòmica, amb el següent
resultat:
EMPRESA
Ribalta i Fills SA
Ponte Trilla SL
CONSTRUCCIONES
REPARACIONES
GONFER, SL

BASE
39.324,00
40.491,74€
Y 41.200,00€

OFERTA
IVA
8.258,04
8.503,26
8.652,00

TOTAL
47.582,04
48.995,01
49.852,00
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Així doncs es proposa l’adjudicació a l’oferta que presenta una millora relació qualitatpreu, que és la presentada per RIBALTA I FILLS S.A., a la qual se li requerirà, no obstant
això, perquè acrediti davant l’òrgan de contractació, abans de l’adjudicació del contracte,
la possessió i validesa dels documents exigits.
En l’expedient electrònic queden totes les proposicions presentades.

L’Alcalde dona per finalitzada la reunió a les 13.45 hores. I perquè en quedi constància
del que s’ha tractat, aixequem aquesta acta, de la qual la Secretària en dona fe.

L’Alcalde,

La Secretària-Interventora

Sg. Albert Marquet Lacaya

Sg. Mercè Mill Pons.

