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ACTA D’OBERTURA D’OFERTES (SOBRE ÚNIC DIGITAL).

En data 30 d’cotubre de 2019, a les 12:00 hores, en reunió interna, es reuneix la Mesa de
contractació del procediment obert simplificat convocat per l’Ajuntament de l’Ampolla per a l’obertura
de les ofertes presentades en la contractació del contracte mixt de subministrament, mitjançant
adquisició, i servei de manteniment de carretilla elevadora per a la brigada municipal de l’Ajuntament
de l’Ampolla, expedient núm. G1716/2019, per procedir la lectura de l'informe tècnic de valoració de
les pliques presentades.

President/a:
Vocals:
Secretari:

El Sr. Joan Garrido González.- Enginyer tècnic de l’Ajuntament
El Sr. Lluis Rodríguez Pueyo.- ArquitecteTècnic municipal de l’Ajuntament
El Sr. Jordi Monrós Garate.- Secretari de l’Ajuntament
La Sra. Montserrat Martín Domínguez.- Administrativa de l’Ajuntament.

Per part del President es procedeix a la constitució de la mesa de contractació.
Documentació administrativa:
Les empreses han presentat la documentació correctament, s’ha comprovat que estiguin inscrites en
el Registre electrònica de licitadors (RELI o ROLECE), i s'acorda admetre les proposicions
presentades pels licitadors següents:
EMPRESA
Manain Elevació S.L.
Oferta econòmica:
A continuació, es procedeix a la lectura del informe de valoració de l’oferta presentada amb el següent
resultat:
EMPRESA
Manain Elevació S.L.

OFERTA ECONÒMICA
41.322,31 € I 8.677,99 € (IVA)

PUNTUACIÓ
100 PUNTS

La Mesa de Contractació, un cop examinada i informada l’oferta, acorda:
Primer.- Elevar a l’òrgan de contractació la relació classificada, per ordre decreixent, de les
proposicions presentades.

ORDRE
1

LICITADOR
Manain Elevació S.L.

RESULTAT
Adjudicada

Segon.- Publicar l’Acta al perfil del contractant.

Es dóna per acabada la sessió i s’estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària certifico.

La secretària de la Mesa.Montserrat Martín Domínguez
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