
      AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT          

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DELS SOBRES 1 i 2 de la Obra
“  RENOVACIÓ  DE  LA  INSTAL·LACIÓ  D’ENLLUMENAT  PÚBLIC  D’UN  TRAM  DEL
CARRER SA VELA “

Reunits a la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, el dia  31 de març a les 18 hores
trenta  minuts  ,  es constitueix  la  Mesa de Contractació  per  a  l’adjudicació  del  contracte
d’obres de  RENOVACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC D’UN TRAM
DEL CARRER SA VELA “

 formada  per 

President

 Sr Gabriel Ferrà Martorell  Batle de la Corporació

             Vocals

       Senyor  Francesc Canyelles Marquès IPG
                   Senyor Jesús Esteban Carrascón  PSIB-PSOE

 Senyora Margarita Martorell Ribot PP

 Secretària

 La Sra. Margalida Mulet Cañellas,  Secretaria-Interventora de la Corporació),        

Es troba present el Senyor Tomeu Martorell amb DNI 42.993.595-V en representació
de l’empresa Eléctrica Sampol

Després de la constitució de la Mesa, la Secretaria procedeix al recompte de les
proposicions presentades i a la confrontació d’aquestes amb la certificació de proposicions;
comunica al públic el nombre proposicions rebudes en forma i termini, fora de termini i el
nom  dels  licitadors.  Es  convida  els  interessats  perquè  puguin  comprovar  els  sobres
presentats.

A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats en
temps i  forma,  i  el  President ordena l’obertura  dels sobres «A» que fan referència  a la
documentació administrativa. 

El President acorda examinar formalment la documentació presentada  i el Secretari
dóna fe de la relació de documents que hi consten.

La Mesa de Contractació admet les proposicions següents:

                 1.- Electrica Sampol
                 2.- Melchor Mascaró
                 3.- Roig S.A.
                 4.- Llabés Feliu

La Mesa de Contractació inadmet les següents:



1.- Citelum Iberica , per tenir caducat el certificat de solvència tècnica i administrativa,
ja que presenta certificat de clasificació de contractistes i registre de contractes en vigència fins
a 22 de gener de 2010

2.-  Elecnor  ,  per no constar  registre  d’entrada  a  aquest  Ajuntament  en  termini,  ni
presentada en qualsevol de les formes establertes a l’article 38.4 de la llei 30/1992 de 26 de
novembre, ja que, a pesar d’enviar un paquet urgent per correu certificat no es  compleixen
els requisits del RD 1829/1999, de 3 de desembre, en concret en del seu Article  31,

En l’expedient resten totes les proposicions presentades, tant les admeses com les
inadmeses.

Abans de procedir a l’obertura del Sobre 2 que conté els criteris la ponderació dels
quals  depèn  d’un  judici  de  valor,  el  President  invita  als  assistentes  a  que  manifestin
qualsevol dubte, que la Mesa aclarirà. 

Després de la lectura de les proposicions,  no s’observant cap defecte, es remeten
als Serveis Tècnics per a la valoració d’aquestes d’acord als criteris i a les ponderacions 
establertes en els Plecs.

El President dóna per acabada la reunió a les  18 hores. I perquè així hi consti, el
Secretari redacta Acta i la sotmet a la signatura del President i Vocals; en dóna fe.


