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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 2
RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA D'ELABORACIÓ DEL PROJECTE,
ALTRES DOCUMENTS TÈCNICS I EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A LA
CONSTRUCCIÓ DE LA 1A FASE DEL PAVELLÓ ESPORTIU PAV-2 A L'ESCOLA
CASSIÀ COSTAL DE GIRONA .
     

:
:

29 de febrer de 2016
13:00

: Sala de Junta de Govern Local

 L'objecte de la sessió és l'obertura del sobre número 3 que conté la proposició relativa als
criteris d'adjudicació econòmics, avaluables mitjançant xifres o percentatges de les
proposicions presentades en la licitació convocada per a l'adjudicació conjunta d'elaboració
de projecte, altres documents i execució de les obres per la construcció de la 1A FASE del
Pavelló esportiu PAV-2 a l'Escola Cassià Costal de Girona, per un import de 487.666,71€
de licitació de:
- Redacció del projecte: 16.528,93€
- Execució de les obres: 468.737,78€ 

La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el Cartipàs municipal de 29 de
juny de 2015, la Secretària llegeix les disposicions legals aplicables, especialment l'article
320 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i l'article 21 del Reial Decret 817/2009,
de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.

En relació a l'admissió de les empreses licitadores, passat el termini concedit per esmenar
els defectes i les omissions detectades en la documentació de caràcter general presentada
per l'empresa BALDER TÉCNICA INGENIERIA&CONSTRUCCIÓN, la Mesa determina que
s'ajusta als criteris de selecció establerts en el Plec de clàusules administratives particulars

La Presidenta dóna compte que han estat admeses en la licitació, les proposicions
presentades per les següents empreses:

     2.- INSYTE INSTALACIONES, SA, amb NIF A79446795
     3.- ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL, amb NIF B65675365

- Vocals:  

Sra. Marta Madrenas i Mir tinenta d'alcalde de la Corporació

Sra. M. Àngels Planas i Crous, regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
de la Corporació.
Sr. Carles Ribas i Gironès, portaveu del grup municipal CiU de la Corporació.
Sr. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
de la Corporació.
Sr. Xavier Artés Bosch, cap d'Urbanisme de la Corporació.
Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la Corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació.
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Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la Corporació- Secretària:

- Presidenta



Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Marta Madrenas i Mir

Vist i plau
La presidenta

     4.- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA., amb NIF A46146387
     5.- BALDER TECNICA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN
     6.- SEITEC INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Es convida als licitadors interessats a que puguin comprovar que els sobres que contenen
les ofertes són a la Mesa i en les mateixes condicions en què es van lliurar, alhora que se'ls
convida a manifestar els dubtes i demanar els aclariments que considerin necessaris.

La Mesa acorda fer tramesa de les anteriors ofertes i de l'expedient administratiu a l'Àrea
d'Urbanisme i Activitats, per tal que s'emeti l'informe tècnic de valoració de les mateixes,
fent-se públic el resultat de la valoració en l'acte d'obertura del sobre número 3 que tindrà
lloc el dia 10 de març de 2016 a les 13:00 hores del migdia.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a un quart de dues
del migdia i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe.


