EXPEDIENT; 2021/015/OB
ACTA D’OBERTURA DE LES OFERTES PRESENTADES PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES
OBRES “ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS 2021”

Amposta, 14 de setembre de 2021.
Essent les dotze hores es constitueix la Mesa de contractació designada en el procediment obert
simplificat convocat per l’adjudicació del contracte per la realització de les obres “Arranjament de
diversos camins 2021.”
La Mesa resta constituïda per:
President: Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President
Vocal: Verònica Arasa Gallego, Secretària actal. de l’Ajuntament d’Amposta
Vocal: maria del Mar Medall González, Interventora de l’Ajuntament d’Amposta
Vocal. Sandra Nágera Fernández, enginyera tècnica d’obra pública.
Secretària de la Mesa: Sabina Sanón Monllau, funcionària de la Corporació.
En data 25 d’agost de 2021, la mesa de contractació, va procedir a l’obertura de les ofertes i havent
comprovat que la única oferta presentada era correcta, la va traslladar als serveis tècnics per a que
realitzessin l’informe de valoració.
En data 31 d’agost de 2021 els serveis tècnics van fer entrega de l’informe de valoració.
En data 1 de setembre de 2021, un cop llegit l’informe de valoració emés pels serveis tècnics, tenint
en compte allò indicat en l’article 85 apartat 1 del Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques, l’empresa CONSTRUCCIONES 3G, SA. es va considerar
desproporcionada o temerària .
La Mesa, d’acord amb el que disposa l’article 85 del Reglament general de la llei de contractes de
les administracions públiques, va formular requeriment a Construccions 3GSA (Contregisa) per
tal que en el termini màxim de cinc dies hàbils des de l’enviament de la corresponent
comunicació, justifiqui la seva oferta i de conformitat amb els Reglaments vigents en matèria de
contractació administrativa, a la vista dels resultats proposarà a l’òrgan de contractació la seva
acceptació o rebuig.
En data 6 de setembre de 2021, CONSTRUCCIONES 3G, SA, va aportar la justificació de
l’esmentada oferta.
Els serveis tècnics van realitzar informe al respecte en el que que es conclou que en base a
l’oferta global presentada per CONSTRUCCIONES 3G, SA. i sobretot basnat-nos en la seva
solvència i experiència, l’oferta que presenta podria ser completa.
Amb tot l’indicat, la mesa de contractació acorda requerir al licitador Construcciones 3GSA per tal
que en el termini de set dies hàbils, a comptar des de la tramesa de la comunicació d’aquest acord,
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 disposar efectivament dels mitjans que s’hagués

compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, de trobar-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, així com de
la constitució de la garantia definitiva per un import de 4.132,23 € equivalent al 5 % del pressupost
base de licitació del contracte (exclòs IVA)
La data i hora de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els efectes
que corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de
formalització de la signatura electrònica pels membres de la mesa de contractació.
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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