ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Reunits en el Saló d'Actes de la Casa Consistorial, el dia 2 de maig de 2019
a les 13:00 hores, es constitueix la Mesa de Contractació per a l'adjudicació del
següent contracte:

Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Manteniment enllumenat públic
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV:5023200-0
Valor estimat del contracte:30.560,36
Pressuposto base de licitació IVA exclòs:30.560,36€

IVA%:21

Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 36.978,03€
Durada de l'execució: 2 anys

Durada màxima: 4 anys

La composició de la taula és la següent:

President

Ricard Devés Penades (Alcalde en
funcions)

Vocal

Marta Calvés Canudas

Vocal

Maria Itó Riu

Secretari de la Mesa

Montse Torra Baraldes

Després de la constitució de la Mesa, el Secretari procedeix al recompte de les
proposicions presentades i a la seva confrontació amb la certificació de proposicions,
comunicant al públic el nombre de proposicions rebudes en forma i termini, fora de
termini, i el nom dels licitadors.
A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats
dintre del termini i en la forma escaient, ordenant el President l'obertura dels Arxius
electrònics «A» que fan referència a la documentació acreditativa del compliment dels
requisits previs.

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 proposicions presentades per
ambdós lots per : Riemar Projectes i Instal·lacions
Valoració dels criteris d'adjudicació:
LOT 1
Licitador

Riemar Projectes i

Puntuació

Puntuació

Total

Criteri 1

Criteri 2

Puntuació

75 punts

20 punts

95 punts

Instal·lacions, SL

LOT 2
Licitador

Riemar Projectes i

Puntuació

Puntuació

Total

Criteri 1

Criteri 2

Puntuació

75 punts

25 punts

100 punts

Instal·lacions, SL

En conseqüència, la Mesa proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació del
Lot 1 i Lot 2, en haver obtingut la puntuació més alta, a la proposició presentada per
Riemar Projectes i Instal·lacions SL.
El President dóna per acabada la reunió a les 13:30 hores. I perquè quedi
constància del tractat, jo, el Secretari, redacto Acta que sotmeto a la signatura del
President i Vocals; en dono fe.

