AJUNTAMENT
DE
MASSALCOREIG
(Segrià)

Expedient núm.: 2021/130/02.08.01
Acta de la Mesa de Contractació d’obertura de les ofertes
Procediment: Contracte d’Obres per Procediment Obert Simplificat Sumari
Assumpte: Projecte de Consolidació del mur de contenció del carrer la Sèquia pels
danys produïts per la borrasca “Gloria” a Massalcoreig
Document signat per: La Presidenta, La Secretària de la Mesa

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DELS SOBRES I
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ

Reunits en la Sala de Reunions de la Casa Consistorial, el dia 3 de novembre de 2021, a
les 13:00 hores, es constitueix la Mesa de Contractació per a l’adjudicació del següent
contracte:
Tipus de contracte: Obres
Objecte del contracte: Consolidació del mur de contenció del carrer la Sèquia pels danys
produïts per la borrasca “Gloria” a Massalcoreig
Procediment de contractació: obert simplificat sumari Tipus de tramitació: ordinària
Codi CPV: 45262620-3
Valor estimat del contracte: 47.733,31 € IVA no inclòs
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 47.733,31 €
IVA 21%: 10.024,00 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 57.757,31 €
Durada de l’execució: 1 mes
Durada màxima: 1 mes
La composició de la Mesa és la següent:
President
Vocal
Vocal
Vocal
Secretaria de la Mesa

Montserrat Jové Vidal (Alcaldessa-Presidenta)
Francisco S. Oriol Navarro (regidor)
Francesc R. Jové Torrent (arquitecte tècnic dels Serveis Tècnics
del Consell Comarcal del Segrià)
Sra. Montserrat Remolà Remolà (Secretaria-Interventora de la
Corporació)
Sra. María Carmen Vallés Ballesté, (Auxiliar Administrativa de
l'Ajuntament).

Després de la constitució la Mesa de Contractació, la secretaria comunica als assistents
el nombre de proposicions rebudes en forma i termini i el nom del licitadors.
A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats en temps
i forma escaient, ordenant la Presidenta l’obertura del arxius electrònics que inclouen la
documentació acreditativa del compliment dels requisits previs.
Plaça de l’Església, s.n.
Tel. 973793601-973793523 Fax 973793777
25184-MASSALCOREIG
ajuntament@massalcoreig.cat

1.- OBERTURA DE SOBRE A: DECLARACIÓ RESPONSABLE
La Mesa de Contractació procedeix a l’obertura del sobre que conte la declaració
responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions establertes
legalment per contractar amb l’Administració (Sobre A) i declara admeses les següents
proposicions per haver presentat la seva oferta dins del termini fixat i en la forma
pertinent:
Nùm.
1
2

Data entrada
29/10/2021
29/10/2021

Nùm. de registre
2021/1046
2021/1047

Licitador
HORMIGONES FRAGA, S.L.
PERFO-ROCA, S.L.

En l’expedient queden totes les proposicions presentades, essent valides en quant al seu
format i signatura i per tant admeses, sens perjudici de les incidències que puguin sorgir
amb posterioritat amb la seva valoració.
2.- OBERTURA DEL SOBRE B: PROPOSICIÓ I DOCUMENTACIÓ
QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA
Es procedeix a l’obertura de la proposició econòmica i criteris la quantificació dels
quals és automàtica (Sobre B).
3.- CLASSIFICACIÓ I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Seguidament, la Mesa de Contractació classifica les ofertes amb el següent resultat:
Licitador
HORMIGONES FRAGA,
S.L.
PERFO-ROCA, S.L.

Proposició
econòmica
54.409,83

Ampliació termini Puntuació Puntuació
garantia
econòmica millora garantia
5 any/mes
50,00
10

56.870,00

3 any/mes

47,84

6

En conseqüència, la Mesa proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte
a la mercantil HORMIGONES FRAGA, S.L., amb NIF B22003347 per haver presentat
la millor oferta, previ requeriment de la documentació relativa al compliment de les
obligacions tributaries i d’estar al corrent amb la Seguretat Social.
4.-INSCRIPCIÓ AL RELI O ROLECE
La Mesa procedeix a la comprovació que totes les empreses que han participat en la
licitació estiguin inscrites al RELI o ROLECE, amb el resultat que totes s’hi troben
inscrites.
I sense cap altra qüestió, la Presidenta aixeca la sessió, a les 13:42 hores, i perquè quedi
constància, signa aquesta acta juntament amb la secretaria
La Presidenta

La Secretària de la Mesa

Total
60,00
53,84

