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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES
Reunida la Mesa de Contractació de l'Ajuntament d'Anglès, en data 30 d'agost de 2018 amb l'objecte
de classificar les ofertes presentades a la contractació de les obres de reforma dels lavabos del CEIP
Pompeu Fabra d'Anglès, amb un pressupost de licitació de 87.836,33 euros (IVA inclòs).
Membres de la Mesa presents:
Actuant com a Presidenta:
Àstrid Desset Desset
Actuant com a Secretària:
Eugènia Iglesias Berini
Actuant com a Vocals:
Sandra Pinos Martínez
Montse Costa
Arcadi Boix
Hora de començament de la sessió: 14:00 h
Hora de finalització: 14:10 h
Vist l'informe tècnic de valoració de l'oferta de data 30 d'agost de 2018, el contingut del qual assumeix
íntegrament aquesta Mesa, i havent-se comprovat que l'única oferta presentada a la licitació no
constitueix un valor anormal o desproporcionat, i que ha obtingut la següent puntuació segons els
criteris d'adjudicació:
Oferta

Preu (màx. 80

Reducció del termini d'execució (2 punts

Ampliació termini garantia

punts)

per setmana – max. 10 puns)

(2 punts per any -màx. 10

TOTAL PUNTUACIÓ

punts )
Pere Boada
Comas SL

66.000,00€

1 setmana

2 anys

80 PUNTS

2 punts

4 punts
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La Mesa procedeix a:
PRIMER.- Classificar les ofertes presentades, quedant les mateixes amb l'ordre següent:
Licitador
PERE BOADA COMAS, SL

preu

IVA

punts

66.000,00

13.860,00

86

SEGON.- Realitzar proposta d'adjudicació a favor de l'únic licitador:
Licitador

NIF

PREU

IVA

TOTAL

TERMINI
EXECUCIÓ

PERE BOADA COMAS, SL

B17320268

66.000,00€

13.860,00€

79.860,00€

7 setmanes

TERCER.- Es comprova en el Registre de Licitadors si l'empresa està degudament constituïda, el signant
de la proposició té poder suficient per a formular l'oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i
tècnica o en el seu cas la classificació corresponent, i no està incursa en cap prohibició per contractar,
amb el següent resultat: l'empresa NO es troba inscrita al RELI.
QUART- Requerir a l'empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant comunicació electrònica
perquè en el termini màxim de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament del requeriment, presenti la
documentació justificativa a què es fa esment a continuació (excepte aquella que ja obri en poder de
l'Ajuntament per haver-se presentat en una altra licitació, en un termini màxim de sis mesos anteriors a
la data de presentació del sobre digital d'aquesta licitació):
•

Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica,
d’acord amb les previsions de la clàusula novena.

•

Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de
les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i el document
nacional d’identitat o el passaport.

•

Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del certificat
de classificació corresponent.

•

Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de
gestió mediambiental.
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•

En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels
recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.

•

Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.

•

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix
a la clàusula quinzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant la retenció
sobre el preu).

•

Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini en aquest Plec.

CINQUÈ.- De conformitat amb el que preveu l'article 63.3.e) de la LCSP seran objecte de publicació al
perfil del contractant totes les actes de la mesa de contractació relatives al procediment d'adjudicació.
No havent més assumptes a tractar i essent les 14:10 hores del dia de la data, la Sra. Presidenta
aixeca la sessió.
La Presidenta de la Mesa

La Secretària de la Mesa

CPISR-1 C
EUGÈNIA
IGLESIAS
BERINI

CPISR-1 C ASTRID
VICTORIA DESSET
DESSET
2018.08.31
11:30:16 +02'00'

3/3

Signat digitalment
per CPISR-1 C
EUGÈNIA IGLESIAS
BERINI
Data: 2018.08.31
09:05:06 +02'00'

