AJUNTAMENT DE LA
COMTAL VILA DE RIPOLL
(Ripollès)

Àrea: Administració General
Expedient: 02.08.04. 1408 1/2018
Procediment: Contractació de serveis per procediment obert simplificat .
Data: 07 de gener de 2019.
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Dades de la sessió
Dia: 07/01/2019
Lloc: Sala de Govern de l’Ajuntament de Ripoll
Hora d’inici: 10.00 h
Hora Final: 10,15 h
Assistents
Gerard Soldevila Freixa, president
Helena López Sola, vocal
Mª Carme Arimany i Raulet, Secretària
Desenvolupament de la sessió
Quan són les 10.00 hores del dia 07 de gener de 2019, reunits a la Sala de Govern de
l’Ajuntament de Ripoll es constitueix la Mesa de Contractació, donant compliment a l’article
326.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, als efectes d’obrir
les pliques presentades a l’expedient de contractació de serveis per procediment obert
simplificat “ conservació i manteniment de les instal.lacions semafòriques de Ripoll»
A continuació, en acte públic, es fa la qualificació dels documents aportats, dins el termini
establert i en la forma pertinent, d’acord amb el que assenyala el plec de clàusules
administratives particulars que regeix aquest procediment, pels contractistes segúents:
Licitador
Ute Etrabonal-Etralux

Nif

Data registre
A-08522955
A-46066791

27/12/2018

Num. Entrada regis.
7932

Seguidament es dóna compte de la proposició continguda en el sobre únic, que conté la
Declaració responsable i la proposició econòmica exigida per la clàusula tretzena, amb el
resultat següent:
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licitador

Import (Iva inclòs)

Ute Etrabonal-Etralux

13.334’15,- €

Es en aquest moment que es comprova l’existència d’un error material en l’anunci publicat a la
plataforma de contractació de la Generalitat, atès que l’import de licitació publicat no
correspon al fixat en el plec de clàusules administratives aprovades pel plenari municipal.
Per tot això, la mesa de contractació adopta el següent acord:
Primer.- proposar Esmenar l’error material de l’anunci de licitació i retrotraure el procés de
licitació del contracte de serveis de «Conservació i manteniment de les instal.lacions
semafòriques de Ripoll» a aquell moment, procedint a esmenar l’anunci publicat a la
plataforma de contractació,obrint de nou el procés de licitació en els mateixos termes que va
aprovar el plenari municipal de data 27 de novembre de 2018.
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