EXPEDIENT; 2021/019/OB
ACTA D’OBERTURA DE LES OFERTES PRESENTADES PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES
OBRES “PAVIMENTACIÓ DE CARRERS DE PRIORITAT INVERTIDA A AMPOSTA 2021 ”

Amposta, 25 d’agost 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 “Pavimentació de
carrers de prioritat invertida a Amposta 2021.”
La Mesa resta constituïda per:
President: Miquel Subirats i Garriga, Primer Tinent d’Alcalde
Vocal: Verònica Arasa Gallego, TAG de Secretaria
Vocal: Maria del Mar Medall Gonzàlez, Interventora
Vocal. Sandra Nagera Fernández, enginyera tècnica d’obra pública.
Secretària de la Mesa: Sabina Sanón Monllau, funcionària de la Corporació.
Mitjançant l’eina Sobre digital, es van presentar les ofertes següents:
Per a la licitació corresponent a "Contractació de les obres "Pavimentació de carrers de prioritat
invertida a Amposta 2021"" amb el codi d'expedient "2021-019-OB" que finalitza el termini per a
la presentació d'ofertes el dia 23/08/2021, 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

CONSTRUCCIONS 3 G, SA

A43025766

19/08/2021

11:31:27

E/003968-2021

La mesa de contractació procedeix a l’obertura del sobre digital A, comprovant-se que la
documentació és correcta, essent, per tant, procedent l’admissió de la totalitat de les ofertes
presentades i passant als serveis tècnics la proposta tècnica avaluable amb judici de valor per tal
que es procedeixi a la valoració de les mateixa.
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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