ACTA sobre A-B
Mitjançant videoconferència en acte privat, i sent les 09:39 hores del dia 25 de juny
de 2020, es constitueix la Mesa de Contractació que ha d'efectuar l'obertura, dels
sobres A, documentació administrativa i sobres B, oferta econòmica i resta de
documentació relativa als criteris avaluables de forma automàtica de les
proposicions presentades per a participar en el procediment obert, subjecte a
regulació harmonitzada del contracte del subministrament de materials de
construcció i eines necessàries per a les tasques de manteniment que realitza la
brigada municipal a la via pública i als diferents edificis municipals, presidida pel
regidor Sr. Eduard Sanz Garcia, President de l’àmbit de Territori i Sostenibilitat,
que actua com a President de la Mesa, i pels vocals, Sra. Veronica Barquero Miró,
Tresorera de l’Ajuntament, per delegació de l’Interventor de l’Ajuntament; el Sr.
Jose Luis Pérez Cuerda, tècnic auxiliar de manteniment, el Sr. Pedro Carmona
Pérez, Secretari de la Corporació i Elia Planas Gabriel, Lletrada de la unitat de
contractació, que actua com a secretaria de l’esmentada Mesa.
A continuació la secretaria dona compte de l’acte previ de l'obertura del sobre A
de les ofertes presentades a fi de procedir a la qualificació de la documentació
continguda en les mateixes informant del seu resultat, havent-se presentat ofertes
per les següents empreses:
1.MATERIALS SERVIMAT, S.L.
2.DROGAS Y PINTURAS LA MODERNA SA
3.MAUSA-MADERAS DEL ALTO URGEL, S.A.
4.PLATA SERVICE
5.METALCO, S.A
6.DECORACION JADO S.L.
7.AUBERT SA

La documentació va ser valorada de forma correcta i admesa per la Mesa.
Seguidament, per part del secretari de la Mesa es procedeix a l'obertura del Sobre
B oferta econòmica i resta de documentació relativa als criteris avaluables de
forma automàtica, de les empreses admeses:
Les ofertes presentades són:
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LOT 1. MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓ I EINES
LOT 2. FERRETERIA,
EINES I REPARACIÓ
D'EINES
LOT 3. PINTURA I EINES

% Descompte % Descompte
sobre preus realitzat sobre
unitaris
PVP als preus
previstos al no previstos al
Plec(1)
Plec (2)

Temps de
resposta en
casos
d'urgència Hores (3)

Num

EMPRESA

1

MATERIALS SERVIMAT, S.L.

1,00%

15,00%

2 hores

2

MADERAS DEL ALTO URGEL, S.A.

10,00%

10,00%

6 hores

% Descompte
% Descompte
Temps de
realitzat
sobre preus
resposta en
sobre PVP als
unitaris
casos
preus no
d'urgència previstos al
previstos al
Hores (3)
Plec(1)
Plec (2)

Num

EMPRESA

1

METALCO, S.A.

25,00%

25,00%

6 hores

2

AUBERT, S.A.

40,00%

20,00%

---

% Descompte
% Descompte
Temps de
realitzat
sobre preus
resposta en
sobre PVP als
unitaris
casos
preus no
d'urgència previstos al
previstos al
Hores (3)
Plec(1)
Plec (2)

Num

EMPRESA

1

DROGAS I PINTURAS LA
MODERNA, S.A.

10,00%

40,00%

2 hores

2

PLATA HERMANOS 94, S.L.

15,00%

35,00%

4 hores

3

DECORACIÓN JA-DO, ,S.L.

21,00%

35,00%

2 hores

2

LOT 4. UTILLATGE,
MATERIAL DE
SERRALLERIA I EINES

4

AUBERT, S.A.

40,00%

20,00%

---

% Descompte
% Descompte
Temps de
realitzat
sobre preus
resposta en
sobre PVP als
unitaris
casos
preus no
d'urgència previstos al
previstos al
Hores (3)
Plec(1)
Plec (2)

Num

EMPRESA

1

METALCO, S.A.

25,00%

25,00%

6 hores

2

AUBERT, S.A.

40,00%

20,00%

---

La Mesa manifesta que tota la documentació del Sobre B oferta econòmica i resta
de documentació relativa als criteris avaluables de forma automàtica es remetran
als Serveis Municipals corresponents a fi que emetin l'oportú informe de valoració,
el qual s’elevarà a la Mesa que donarà compte de la puntuació obtinguda per la
empresa licitadora, per la qual cosa es declara la suspensió d’aquesta sessió fins a
l’emissió del informe de valoració del serveis tècnics.
Finalitzada la reunió, i essent les 10:07 hores, pel secretari de la Mesa s'aixeca la
present Acta que firmen tots els assistents, en el lloc i data a l’inici assenyalat.

3

