Acta d'obertura d'ofertes econòmiques i altra documentació tècnica (avaluada de forma
automàtica)

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Obres

Expedient

ED-2022-458

Unitat
promotora

Serveis Territorials a Lleida

Procediment

Obert simplificat

Objecte

Obres de reforma i adequació de la nau existent com a sala polivalent-gimnàs a
l'Institut Ciutat de Balaguer de Balaguer

Núm. de la sessió: 1
Data: 30 de maig de 2022
Horari: de 10:10 a 10:15 h
Lloc: Microsoft Teams
Hi assisteixen,
Per part de la Mesa de Contractació:
Nom:
Neus Cantós López
Beatriz Angulo Cubas
Pilar Recio Caride
Xavier Pouplana Malagarriga
Glenda Castellà Blasco
Altres assistents:
Maria Delgado Guerrero

Càrrec:
Cap del Servei de Contractacions, qui actua com a presidenta
en substitució de la sub-directora.
Supervisora de Comptabilitat i Control, en representació de la
Intervenció del Departament.
Responsable d'Assessorament en Contractació i Informes, en
representació de l’Assessoria Jurídica.
Responsable del seguiment dels contractes d'obres i
assessorament jurídic, en representació de la unitat
administrativa que proposa el contracte.
Cap de la Secció de Contractacions, qui actua també com a
secretària.
Tècnica de la Secció de Contractacions.

Ordre del dia
1. Constitució de la Mesa.
2. Obertura i examen dels sobres únics, que contenen la proposició econòmica, la declaració
responsable i el programa de treball, presentats per les empreses licitadores a l’adjudicació,
mitjançant procediment obert simplificat, de les obres de reforma i adequació de la nau
existent com a sala polivalent-gimnàs a l'Institut Ciutat de Balaguer de Balaguer (exp. ED2022-458).
3. Torn obert de paraules.
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Desenvolupament de la sessió:
1. La vice-presidenta obre la sessió i es constitueix la Mesa de Contractació.
2. A continuació s’obre el sobre presentat digitalment, es comprova la presentació de la
declaració responsable, l’oferta econòmica i el pla de treball i, es llegeix la proposició
econòmica, de l’empresa que s’indica tot seguit, que ha presentat una oferta amb el següent
preu, termini i intenció de subcontractació:


Tallers Vidal Amill, S.L.U., representada pel senyor Francisco Vidal Blanco, presenta una
oferta per un preu de 158.457,60 €, IVA exclòs (191.733,70 €, IVA inclòs), una reducció
del termini d’execució de 40 dies naturals i té intenció de subscriure subcontractes.

3. La vice-presidenta obre un torn de preguntes i aclariments.

Acords:
1. Admetre l’empresa Tallers Vidal Amill, S.L.U., atès què ha presentat la documentació dins de
termini, és correcta i compleix els requeriments de la clàusula onzena del plec de clàusules
administratives particulars que regeixen la contractació.
2. Lliurar el pla de treball presentat per l’empresa a la cap del Servei de Gestió de Construccions
Escolars, per tal que informi si és correcte i viable.

Finalment, la vice-presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
La vice-presidenta
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