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AJUNTAMENT DE CORBINS
Expedient: 2020/58/02.08.01 -Contractació d'obres

Acta de la Mesa de contractació
Reunits en la Sala d’actes de l'Ajuntament de Corbins a les 13,30 hores del dia 26-02-2020 , la
Mesa de contractació relativa a la celebració del contracte de les obres Pavimentació dels
accessos als equipaments i altres indrets de Corbins formada per , En Jordi Verdú Paijà , en la
seva qualitat d’Alcalde ,que actuarà com a President, actuant com a vocal, En Josep Lluis Prat
Pascual en qualitat Secretari-Interventor de l’Ajuntament de Corbins actuant com a Secretaria
Na Rosinda Moncasi Camarasa en qualitat de Treballadora de l’Ajuntament que dona fe de
l'acte.
Després de la constitució d'aquesta Mesa de contractació, el president i abans de
procedir en acte públic a l'obertura del sobre únic de tots els contractistes admesos,
Després de l'acte públic, i en la mateixa sessió, la Mesa procedeix a:
a) Avaluar les ofertes que resulten admissibles
Puntuació
EMPRESES PARTICIPANTS
SORIGUE SAU

PREU OFERTAT
60.007,79

ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU
JOSE ANTONIO ROMERO POLO SAU

61.054,08
61.487,61

b) quedant classificades en l'ordre següent:
1. Sorigue SAU .
2. Romà Infraestructures i Serveis SAU
3. Jose Antonio Romero Polo SAU.
TERCER. – Realitzar proposta d'adjudicació a favor de Sorigue SAU ., prèvia comprovació que
l'empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder suficient per
formular l'oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, si escau la classificació
corresponent i no concórrer en cap prohibició per contractar , d’acord amb el Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
El President dona per acabada la reunió a les 13.45 hores. I perquè quedi constància del
tractat, jo la Secretaria de la Taula, redacto la present acta que sotmeto a la signatura del
President,
En Corbins a data de la signatura electrònica.
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