ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DEL SOBRE DIGITAL (A) DE LA
MANIPULACIÓ I TRASLLAT, AMB MITJANS MECÀNICS, D’ESTÀTUES – MENHIR SITUADES
A LA COMARCA DEL SOLSONÈS.
Reunits en el Sala de govern del Consell Comarcal del Solsonès, el dia 25 de setembre de
2018 a les 10:00 hores, es constitueix la Mesa de contractació amb les persones següents:
•
•
•
•
•

Sara Alarcón i Postils, Presidenta de la Mesa.
Sr. Candi Pujol i Coromines, (Secretari de l’entitat), que actua com a Vocal.
Sr. Joan Merino i Delgado (Interventor de l’entitat), que actua com a Vocal.
Sr. Antoni Jiménez i Pérez, tècnic de l’entitat, que actua, com a Vocal
Sr. Antoni Albalate i Bosquet, tècnic de l’entitat, que actua com a Vocal

Actua com a secretària de la mesa, Ramona Fornell i Sorribes, tècnica de l’entitat.
Constituïda la Mesa de contractació es procedeix a l’obertura del sobre digital A, que conté
la documentació administrativa, la proposició econòmica i la quantificable de forma
automàtica, de l’únic licitador que ha participat al procediment de contractació i que es
tracta de Técnica de Transportes Internacionales, SA.
La Mesa de Contractació observa la necessitat de realitzar requeriment d’esmena en relació
a la documentació presentada ja que i s’observa que no està signada electrònicament i que
no s’ha marcat (per exemple amb una (X)) els apartats de la declaració responsable.
Seguidament es procedeix a valorar la proposta de l’empresa presentada a la licitació,
d’acord amb els criteris de valoració que consten en el plec de clàusules administratives
particulars, i a informar als assistents que el pressupost base de licitació s’estableix en
35.500,00 € i 7.455,00 € d’IVA.
TÉCNICA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES, SA:
•
•
•
•

Proposició econòmica: 35.450,00 €: 40 punts
Disposició de certificacions de qualitat, medi ambient i seguretat: 15 punts
Per formar part/ser membre de ICEFAT: 15 punts
Per coneixements i experiència en manipulació, moviment i trasllat de patrimoni
cultural i objecte de valor artístic: 10 punts

L’empresa Técnica de Transportes Internacionales, SA obté una puntuació total de 80
punts.
La Mesa de Contractació, de conformitat amb l’assenyalat, acorda:

Primer. Admetre a la present licitació a Técnica de Transportes Internacionales, SA.
Segon. Realitzar requeriment d’esmena d’acord amb l’assenyalat amb anterioritat.
Tercer. Proposar a l'òrgan de contractació la posterior adjudicació del contracte a dita
empresa.
Quart. Condicionar tots aquests acords a l’esmena oportuna per part de l’empresa Técnica
de Transportes Internacionales, SA
La presidenta dona per acabada la reunió a les 10.30 hores.
I perquè així consti, la secretària redacta l’acta i la sotmet a la signatura de la presidenta i
vocals; en dona fe.
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