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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ D’UN SKATE PARC A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE
CUNIT– SOBRE ÚNICCunit, 28 de gener de 2019
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb el Plec de Clàusules
Administratives particulars que ha de regir el contracte de les obres de construcció
d’un Skate parc a la zona esportiva municipal de Cunit, aprovat per Junta de Govern
Local de data 27 de desembre de 2018, es constitueix la Mesa de Contractació a les
12:20 hores, integrada per l’Alcaldessa XAVIER SALVADÓ USACH, com a President,
GUIFRÉ COLET I CREUS, vocal Arquitecte tècnic municipal, JORDI GASULLA
SABATÉ com a Secretari de la Corporació, MÓNICA LÓPEZ SÁNCHEZ actuant en
representació de l’Interventor municipal, i la Sra. AÏDA ANDRÉS CASAS, Funcionària
de la Corporació Municipal, com a Secretaria de la Mesa de Contractació, que dona fe
de l’acte.
La Secretària de la Mesa de contractació informa als membres de la mateixa que, el
termini de presentació de propostes va finalitzar el dia 24 de gener de 2019, i han
presentat sol·licitud, les empreses següents:

Constituïda la Mesa de Contractació, es procedeix a la qualificació prèvia dels
documents presentats en temps i forma, instant la Presidenta a l'obertura dels sobres
que contenen la documentació requerida de conformitat amb el Plec de Clàusules
Administratives particulars
La Secretaria certifica la relació de documents que contenen el Sobre 1:
PROPOSTA NÚM. 1.- GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, SL, aporta la
següent documentació:
Declaració responsable...........................................................................
SI
Oferta econòmica .................................................................................... 82.900,00€
Ampliació de garantia ............................................................................. 48 mesos
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La puntuació de l’oferta econòmica presentada és de 78 punts
La puntuació per termini de garantia és de 20 punts
Total de 98 punts.
PROPOSTA NÚM.
documentació:

2.- ROIG

I

FILLS

ASSOCIATS

SA,

aporta

la

següent

Declaració responsable...........................................................................
SI
Oferta econòmica .................................................................................... 78.800,00
Ampliació de garantia ............................................................................. 48 mesos
La puntuació de l’oferta econòmica presentada és de 80 punts
La puntuació per termini de garantia és de 20 punts
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1.- GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS, SL
2. ROIG I FILLS ASSOCIATS SA

Total de 100 punts.
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Per tant i d’acord amb l’apartat 1.20 del PCAP, la Mesa acorda la classificació de les
empreses licitadores en el següent ordre:
Realitzada la comprovació d’inscripció de l’empresa classificada al RELI i/o ROLECE,
es requereix l’aportació de la següent documentació en termini de 7 dies hàbils a
l’empresa ROIG I FILLS ASSOCIATS, SA:
Document justificatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social
Document justificatiu expedit per l’Ajuntament d’estar al corrent de les
obligacions tributàries amb la Hisenda local.
Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica de
l’adjudicatari
Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les
persones signants de les ofertes
Documentació acreditativa del compliment dels requisits de solvència
econòmica i financera i tècnica i professionals establerts al present plec de
clàusules administratives

Volum anual de negocis referits a l’any de major volum de negoci dels
tres últims finalitzats, que haurà de ser almenys una vegada i mitja el
valor estimat del contracte per ser la seva durada no superior a un any
Solvència professional o tècnica:
S’acreditarà amb una relació d’un mínim d’una obra executada de les mateixes
característiques a la de l'objecte del contracte realitzada durant els darrers 5
anys. Aquests serveis s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l'òrgan competent si el destinatari és una entitat pública o quan el destinatari
sigui un subjecte privat mitjançant certificat expedit pel mateix. A falta de
certificats, en aquest darrer cas, es podrà acreditar mitjançant una declaració
responsable.

Document justificatiu d’haver constituït la garantia definitiva, el 5% de l’import
d’adjudicació, IVA exclòs.
Si no es presenta l’esmentada documentació en el termini previst s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta. Se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà per part de l`Alcaldia en
els termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP a requerir la mateixa documentació al
licitador següent, per l’ordre en el que hagin quedat classificades les ofertes.
Un cop rebuda la documentació correctament es proposa a l’òrgan de contractació, la
Junta de Govern Local, l’adjudicació del contracte.
Seguidament i essent les 12:50 hores, la Presidenta dona per acabada la reunió.
I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria
sotmeto a la signatura de la Presidenta i Vocals presents; DONO FE.
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Solvència econòmica i financera:
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