EXPEDIENT 2021/001/OB
ACTA D’OBERTURA DE LES OFERTES PRESENTADES PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
“ADEQUACIÓ DE L’ESPAI DE FAB-LAB DE L’EDIFICI DEL SINDICAT

Amposta, 7 de juny 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 “Substitució i
millora del clavegueram a diversos carrers 2020.”
La Mesa resta constituïda per:
President: Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President
Vocal: Ramon Noche Arnau, Secretari 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: Verònica Arasa Gallego, funcionària de la Corporació.
Mitjançant l’eina Sobre digital, es van presentar les ofertes següents:
Per a la licitació corresponent a "Adequació de l'espai del Fab-Lab de l'edifici del Sindicat" amb el
codi d'expedient "2021-001-OB" que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia
31/05/2021, a les 23:59, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les
que es relacionen a continuació:
Denominació social

NIF

Data d'entrada

Hora d'entrada

Registre d'entrada

CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS JIMARAN,
S.L.

B43778950

26/05/2021

18:08:13

E/002602-2021

Adolfo Constructors del
Montsiá, S.L.

B43895069

31/05/2021

17:25:20

E/002691-2021

SERCODELTA EMPRESA
CONSTRUCTORA, S.L.

B55652267

31/05/2021

18:51:27

E/002693-2021

ELECNOR SA

A48027056

31/05/2021

19:52:52

E/002694-2021

En primer lloc es procedeix a l’obertura del sobre digital i procedeix a la comprovació de la
documentació presentada per les diferents empreses i les classifica amb l’únic criteri de
valoració que és el preu amb el resultat següent:
1 – Sercodelta empresa constructora SL
Preu: 89.587,78 € + 18.813,43 € IVA
2 – Elecnor SA
Preu: 89874,54 € + 18.873,65 € IVA

3 – Adolfo Constructors del Montsià SL
Preu: 89.956,00 € + 18.890,76 € IVA
4 – Construcciones y Reformas Jimaran SL
91.169,00 € + 19.145,49 € IVA
La Mesa comprova que l’empresa que ha presentat l’oferta amb major puntuació, Sercodelta
Empresa Constructora SL està inscrita en el Registre d’empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya, que l’empresa està degudament constituïda, que el signant de l’oferta disposa de
poder suficient per formular l’oferta, que l’empresa disposa de la solvència econòmica, financera
i tècnica i no està inclosa en cap prohibició per a contractar.
La Mesa formula proposta d’adjudicació del contracte a l’empresa Sercodelta Empresa
Constructora SL així com formular-li requeriment per tal de que en el termini de set dies hàbils,
a comptar de l’enviament de la comunicació, procedeixi a la constitució de la garantia definitiva i
presenti la documentació justificativa 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. Si en el termini abans assenyalat no
s'hagués rebut aquesta documentació s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta,
procedint-se a exigir-li l’import del 3 per 100 del pressupost base de licitació, exclòs IVA, en
concepte de penalitat i la Mesa proposarà com adjudicatari al licitador següent per ordre de
classificació de les ofertes i li requerirà la documentació.
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.
President de la Mesa
Sr. Adam Tomàs i Roiget
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Sra. Verònica Arasa Gallego

