ACTA D’OBERTURA D’OFERTES (SOBRE DIGITAL)
DE VALORACIÓ I DE FORMULACIÓ
DE LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

José Ruiz Marin, Alcalde i Cristina Antolín Villanueva, Secretària Interventora interina
de l’Ajuntament de Montferri.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Montferri. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9F18A63D32DF4E9AA49916B9E514D35F i data d'emissió 19/02/2019 a les 12:54:32

En relació amb el contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: contracte administratiu
Subtipus del contracte: contracte d’obres
Objecte del contracte: Construcció de la primera fase d’una zona lúdica municipal
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45233200-1 Treballs diversos de pavimentació
Valor estimat del contracte: 49.628,34.-euros (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 49.628,34.IVA%: 10.421,95.-euros
euros
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 60.050,29.-euros
Durada de l'execució: 2 mesos

Durada màxima: 2 mesos

En compliment de l’acord de ple en sessió extraordinària de 8 de gener de 2019 i de
conformitat amb lo establert en l'article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, , emeten la següent,
ACTA
Sent les 14:00 hores del 30 de gener de 2019, es procedeix a realitzar l’obertura de les
ofertes presentades, mitjançant sobre únic digital, al procediment obert simplificat
abreujat convocat per l’Ajuntament de Montferri per a la contractació de les obres de
la primera fase d’una zona lúdica municipal.
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La convocatòria de licitació es va publicar al perfil del contractant en data 11 de gener
de 2019, amb un període de 10 dies hàbils per a presentar ofertes, sent l’últim dia el
dia 28 de gener de 2019 a les 14:00 hores.
Dins el període de presentació d’ofertes, s’ha presentat una única empresa, Obres i
Serveis Martínez Arlandes, S.L, amb CIF B43447895, i registre d’entrada 43089700051-2019- 000054-2 en data 25/01/2019 a les 10:44:55.
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VALORACIÓ DE LES OFERTES.
Realitzada la valoració de les ofertes per aquesta unitat de contractació, d'acord amb
les fórmules establertes en el plec de clàusules administratives particulars, queda amb
el següent resultat:
Licitador

Oferta
econòmica

Millora B

Millora C

Millora D

Total
puntuació

B43447895

51

0

0

0

51

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ
En conseqüència, aquesta unitat de contractació proposa a l'òrgan de contractació
l'adjudicació del següent licitador: B43447895.
A Montferri sent les 14:15 del dia 30 de gener de 2019, es dona per finalitzada
valoració de proposicions.
Secretaria Intervenció
Cristina Antolín Villanueva

L’alcalde
José Ruiz Marin
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