EXP: 2018/018/OB
ACTA D’OBERTURA DE LES OFERTES PRESENTADES PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES
OBRES “PAVIMENTACIÓ DE DIVERSOS CAMINS I CARRERS 2018
Amposta, 30 de novembre de 2018.
Essent les dotze es constitueix la Mesa de contractació designada en
en el procediment obert
simplificat convocat per l’adjudicació del contracte per la realització de les obres “Pavimentació de
diversos camins i carrers 2018”.
La Mesa resta constituïda per:
President: Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President
Alcalde
Vocal: Maria Cinta
ta Vidal Bayarri, Secretària de l’Ajuntament
Vocal: Maria del Mar Medall Gonzàlez, Interventora
Vocal. Ramon Noche Arnau, TAG
Secretària de la Mesa: Verònica Arasa Gallego, funcionària de la Corporació.
Per a les obres indicades, han presentat oferta mitjançant
mitjançant l’eina Sobre Digital de la Plataforma de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya les empreses següents:
- Becsa SA
-

MiJ Gruas SA

A l’hora indicada, es procedeix a obrir digitalment les ofertes i es comprova que la documentació
requerida és la correcta per la qual cosa es traslladen les ofertes tècniques al serveis tècnics
municipals els quals emeten informe.
gir les puntuacions d’acord amb l’informe tècnic adjunt emès el dia
A continuación es passen a llegir
03/12/18 pels serveis tècnics municipals a les ofertes avaluables mitjançant judici de valor de les
ofertes admeses amb el resultat següent:
OFERTA 1_
OFERTA 2_

BECSA
MIJ GRUAS SL

100,00 punts.
49,01 punts.

Amb tot l’indicat,
indicat, la Mesa acorda requerir a l’empresa
l
Becsa SA per tal que n el termini de set dies
hàbils, a comptar des de la tramesa de la comunicació, presenti la documentació justificativa de
les circumstàncies referides a les lletres a) a c) de l’apartat 1 de l’article 140 de la LCSP, de dispodisp
sar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte, de trobar-se
se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat social i autorització en favor de l’Ajuntament d’Amposta per consultar quantes vegades
sigui necessari durant la vigència del contracte el compliment d’aquestes obligacions tributàries i
amb la Seguretat social
I essent aquesta la única escomesa encomanada, s’aixeca la sessió i de tot el que s’ha tractat es
formula la present acta, de que, com a Secretària, certifico.
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