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 divendres 27 de juliol 2018, es reuneixen
President: Eduard Llorà i Cullet
Secretaria: Imma Parramon i Burch
Vocal: Nuria Garangou i Collell
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 el Sr. Oriol Morales Boix, ha presentat la documentació requerida, d’ acord amb el Decret d’ Alcaldia número 54/2018 de 20 de juliol de 2018, pel qual es comunicava a l’ interessat que la seva
oferta incorria en baixa temerària.
Per tant, es procedeix a obrir la sessió i a analitzar la documentació presentada.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Que es procedeix a analitzar la documentació aportada pel Sr. Oriol Morales Boix, on consta els pressupostos de les empreses subministradores de material, respectant el projecte de l’ arquitecte tècnic.
2. S’ ha sol·licitat al tècnic del Consell Comarcal de la Garrotxa, que emeti informe sobre el contingut de la documentació aportada.
3. En data d’ avui el tècnic ha emès aquest informe favorable, el qual s’adjunta com annex a aquesta acta.

PRIMER.- La mesa d’adjudicació presenta la següent proposta d’ adjudicació al Sr. ORIOL MORALES BOIX per un import de 37.475 euros sense IVA.

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

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

