ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
PER A L’ADJUDICACIÓ, PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT DEL CONTRACTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA FUSTERIA EXTERIOR DE LES AULES DE L’
ESCOLA SANT CRISTÒFOL.

1a Sessió de la Mesa de Contractació. A les Planes d’Hostoles, a les 10 del matí del dimecres 20 de juliol de 2018, es reuneixen
President: Eduard Llorà i Cullet
Secretaria: Imma Parramon i Burch
Vocal: Montse Coromina i Soler
Els membres presents a l’acte hi assisteixen convocats seguint les instruccions del Plec de Clàusules Administratives Particulars. Considerant l’expedient d’Adjudicació pel procediment obert simplificat abreujat del contracte
de substitució de la fusteria exterior de les aules de 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 tres empreses, es procedeix a obrir la sessió i a tractar i valorar la documentació de les
propostes presentades.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Per Decret d’ alcaldia de data 28 de juny de 2018, es va disposar a aprovar el plec de clàusules administratives particulars pel procediment obert simplificat abreujat del contracte d’ obres del projecte “ Millores desglossat 2
Obertura escola”.

En data 5 de juliol de 2018 es va publicar en el perfil del contractant el plec de clàusules administratives, així com el projecte tècnic i els documents definitdors de les millores proposades pels serveis tècnics municipals.

A la licitació s’ han presentat tres empreses: Construo Construccions Generals amb una proposta econòmica de 43.999,99 euros, Oriol Morales Boix amb una proposició econòmica de 37.475 euros i Gerard Roca Pastells amb una
proposta de 44.486, 85 euros.

La mesa de contractació ha observat que licitador Oriol Morales Boix ha presentat una oferta que incorre en baixa temerària d’acord la clàusula núm. 14 del plec de clàusules administratives particulars.

PRIMER.- Iniciar l’ incident de baixa temerària en el procés de licitació de l’ obra “ Millores desglossat 2 Obertura escola”.
SEGON.- Requerir al Sr. Oriol Morales Boix per tal que, en el termini de 5 DIES HÀBILS presenti alguns del següent documents justificatius referits als següents valors:

a) L’estalvi que li permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de construcció.
b) Las solucions tècniques adoptats i les condicions excepcionalment favorables de que disposi per subministrat els productes, prestar els serveis o executar les obres.
c) L’ innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres.
d) El respecte a les obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i de subcontractació, no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixen allò les obligacions en matèria
mediambiental, socials o laborals.
Tercer. Advertir al Sr. Oriol Morales Boix que si l’òrgan de contractació , considerant la justificació efectuada pel licitador i els informes tècnics, si escau, estimés que la informació recabada no explica satisfactòriament el baix nivell
de preus o costos proposats pel licitador i que, per tant, l’oferta no pot esser complerta con a conseqüència de la inclusió de valors anormals, l’exclourà de la classificació i acordà adjudicar a favor de la millor oferta, d’acord amb
l’ordre que hagin estat classificats. En caràcter general, es refusaran les ofertes incloses en presumpció d’anormalitat, si estan bassades en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica.

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ.

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats”.

S’acaba la sessió a 2/4 de 11 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

