ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ POR LA QUAL S’EFECTUA L’OBERTURA DE
PLIQUES DEL D'OBRES DE REPARACIÓ DEL PAVIMENT DE DIVERSOS CARRERS DEL POBLE
EN EL TERME MUNICIPAL DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES, PER A LA RENOVACIÓ DE
LA SEVA ADHERÈNCIA SUPERFICIAL DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES
A l’ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, essent les 14:00 del 9 de gener de 2019, assistint
• President: l’alcaldessa de l’Ajuntament
• Vocals: l’arquitecte i l’aparellador municipal
• Secretari: el tècnic auxiliar de gestió del departament d’obres
Desenvolupament de la sessió:
Prèvia lectura de les disposicions legals aplicables a l’acte d’obertura de les proposicions i a d’altres afers
particulars de l’expedient, la presidenta ordena començar l’obertura dels sobres 1 i 2 de les pliques presentades.
De l’examen de les proposicions resulta que nomes hi ha una oferta presentada, a nom de Agustí y Masoliver,
SA, es comprova que la documentació administrativa del Sobre 1 es correcta, i es procedeix a l’obertura del
Sobre 2, corresponent a la documentació tècnica a avaluar a través de judicis de valor, de la qual, i d’acord amb
les determinacions del Plec de clàusules administratives, en resulta la següent puntuació:

LICITADORS

1

Planificació

Agustí y Masoliver, SA

10

TOTALS
10

Vista la circumstància que nomes s’ha presentat un licitador, i que aquest compleix allò establert al Sobre 1, i
que la puntuació de la memòria inclosa al Sobre 2 obté una puntuació superior a la mínima exigida, la Presidenta
ordena l’obertura del Sobre 3, corresponent a la proposta econòmica i documentació a avaluar a través de criteris
de puntuació automàtics, i estant tothom d’acord, es precedeix a obrir el sobre esmentat, resultant la següent
puntuació:

1

LICITADORS

Marcatge
CE Planta

Agustí y Masoliver, SA

4

Impacte
Maquinaria ambiental
6

10

Gestió de
qualitat

Garantia

Oferta
econòmica

TOTALS

6

4

60

90

De l’examen de la proposició, resulta que l’oferta presentada per Agustí y Masoliver, SA, complint tots els
requisits del plec de clàusules, s’ha de considerar com la més avantatjosa per a aquesta administració.
La mesa acorda comunicar a Agustí y Masoliver, SA, que per a poder continuar amb la tramitació de
l’expedient de contractació, haurà d’aportar en el termini màxim de 5 dies hàbils la garantia definitiva del 5% del
preu final ofert, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit
La Sra. presidenta dóna per acabat l’acte a les 13:20 hores i signa aquesta acta juntament amb el secretari, que en
dóna fe.

