TORRENT COMPTE,
MIQUEL
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DE LES PROPOSICIONS
10/07/2019

PRESENTADES AL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER ADJUDICAR LES
OBRES DE RECOBRIMENT AMB MESCLA BITUMINOSA SONOREDUCTORA A
L’AVINGUDA SANT JORDI, EL CARRER PORTBOU I EL CARRER ZAMENHOF.
A la seu de l’Ajuntament d’Olot, essent les 9:10 hores del dia 5 de juliol de 2019.
Assistents:
- Presidenta: Sra. Montserrat Torras Surroca, Regidora d’Organització i d’Hisenda.
- Vocals:
Sra. Ma. Glòria Gou Clavera, Secretària de la Corporació.
Sr. Jordi Salvador Culí, Interventor de Fons de la Corporació.
- Secretari: Sr. Miquel Compte Torrent, Tècnic d’Administració General de Secretaria.
També hi assisteix la Sra. Anna Castany Angelats, cap de negociat de Contractació de
l’Ajuntament d’Olot.
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 de l’Ajuntament d’Olot, i el Secretari llegeix les
disposicions legals aplicables, especialment l’article 326 de la LCSP.
A continuació, el Secretari de la Mesa comunica als assistents que l’objecte de la
reunió és donar compte de l’informe tècnic de valoració de les ofertes presentades al
procediment de les obres de recobriment amb mescla bituminosa sonoreductora a
l’Avinguda Sant Jordi, el carrer Portbou i el carrer Zamenhof.
Vist l’informe tècnic de valoració esmentat, de data 3 de juliol, la Mesa de contractació
proposa adjudicar el contracte de les obres de recobriment amb mescla bituminosa
sonoreductora a l’Avinguda Sant Jordi, el carrer Portbou i el carrer Zamenhof , a favor
de l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA en ser l’única oferta presentada i ajustar-se
al que disposen els Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars.
L’objecte de la sessió és donar compte, a la Mesa de Contractació, de l’informe tècnic
de valoració de les proposicions presentades en la licitació emès pel Cap de l’Àrea de
Territori.S’inicia la sessió amb la lectura de l’esmentat informe de valoració, d’acord
amb els criteris d’adjudicació avaluables en els criteris d’adjudicació establerts a la
clàusula 15 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la
contractació (PCAP).
Les puntuacions obtingudes per cadascuna de les empreses es detallen en el quadre
següent:
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La Mesa de contractació subscriu íntegrament el referit informe de valoració i de
conformitat amb el que disposa la clàusula 16 del PCAP, ACORDA, per unanimitat:
ELEVAR a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de les “les
obres de recobriment amb mescla bituminosa sonoreductora a l’Avinguda Sant Jordi,
el carrer Portbou i el carrer Zamenhof , a favor de l’empresa AGLOMERATS GIRONA,
SA en ser l’oferta més avantatjosa, i d’acord amb la proposició que a continuació es
detalla:


Preu del contracte:

- Preu del contracte net ......................... 236.528,00€
- Preu del contracte amb IVA inclòs....... 286.198,88€


Nombre de tones mètriques addicionals: 330



Termini d’execució de les obres:

Reducció de 10 dies del termini d’execució fixat en 1 mes (total 20 dies)


Termini d’execució de les obres:

Reducció de 4 dies naturals.


Termini de garantia de les obres:

Increment de 4 anys. més del termini de garantia fixat .
Finalitzat l’acte, la Presidència de la Mesa dona per acabada la reunió, a les 9:20
hores, i signa aquesta acta amb el Secretari que en dona fe.
El Secretari,
Miquel Torrent Compte
}
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Vist i plau,
Montserrat Torras Surroca

[Firma02-01]

TORRAS SURROCA,
MONTSERRAT
10/07/2019
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