ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
PER A L’ADJUDICACIÓ, del contracte de les obres d’ arranjaments varis a l’ Escola Sant Cristòfol

1a Sessió de la Mesa de Contractació. A les Planes d’Hostoles, a les 11 del matí del divendres dia 13 d’ abril de 2018, es reuneixen
President: Eduard Llorà i Cullet
Secretaria: Ester Peracaula i Baró
Vocal: Joan Quer Güell
Vocal: Josep Arnau Arnau
Vocal: Marc Puig Bosch

Els membres presents a l’acte hi assisteixen convocats mitjançant Resolució de Secretaria i seguint les instruccions del Plec de Clàusules Administratives Particulars. Considerant l’expedient d’Adjudicació de
les obres d’ arranjament a l’ escola Sant Cristòfol
Considerant que finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds de participació en el procés de licitació esmentat, s’han presentat dues empreses, es procedeix a obrir la sessió i a tractar i valorar la
documentació de les propostes presentades.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1r.- Es procedeix a l’obertura dels sobres per tal comprovar que la documentació acreditativa presentada s’ajusta a la documentació requerida així com la proposició econòmica.
Ambdues empreses, tan Pere Boada Font com Santi Roca Pastella, aporten la documentació requerida així com la proposició econòmica.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ

Després de valorades les diferents ofertes presentades, i d’ acord amb el punt 14 del plec de clàusules administratives particulars, en el qual es determina que per a la valoració de les proposicions s’ atendrà
a un sol criteri d’ adjudicació que haurà de ser el preu més baix, el resultat és el que sotmet a la consideració del conjunt de la Mesa de Contractació, d’ acord amb les dades de la taula següent:

RESULTATS OBTINGUTS

Empreses

Proposició Econòmica

Pere Boada Font S.L

65.300 € SENSE IVA

Santi Roca Pastells

64.570,53 € SENSE IVA

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ.

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

PRIMER.- A la vista dels resultats obtinguts, la mesa d’adjudicació presenta la següent proposta d’adjudicació a : Santi Roca Pastells amb DNI 77917530Q

SEGON.- Notificar el present acord a totes les empreses presentades al procés de licitació .

S’acaba la sessió a 2/4 de 12 del matí i, en prova del que s’ha acordat, es signa aquesta acta que signen tots els assistents de la que, com a Secretaria de la Mesa, en dono fe i ho certifico.

Signat: Tots els components de la Mesa de Contractació

