
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Expedient núm.: 22/2017

Acta de la Mesa de contractació d'Obertura de les Ofertes
Procediment:  Contracte d'Obres per Procediment Obert,  Oferta Econòmicament
Més Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació.
Assumpte:  Obres  de  renovació  de  la  canonada  d’aigua  potable,  de  les
xarxes de clavegueram i pluvials al tram inicial del carrer na Beltrana “

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS SOBRES 1

Reunits en el Saló d'Actes de la Casa Consistorial, el dia 9 de març a les 17

hores quaranta minuts, es constitueix la Mesa de contractació per a l'adjudicació del

contracte  d'obres de  de renovació de la canonada d’aigua potable,  de les

xarxes  de  clavegueram i  pluvials  al  tram inicial  del  carrer  na  Beltrana

formada per 

Sr.  Gabriel  Ferrà  Martorell,  Batle  de  la  Corporació  que  actuarà  com  a

President, 

Sr. Francesc Canyelles Marqués , Vocal per IPG

Sr. Joan Planells Roselló, Vocal per IPG

Sra Maria Martorell, Vocal per PSIB-PSOE

Sr. Antonio Deudero Mayans, Vocal per PP

Sra Margalida Mulet, Secretaria-Interventora de la Corporació que actúa com

Secretaria de la Mesa

No assisteixen representants de les empreses

Després de la constitució de la Taula, el Secretari procedeix al recompte de

les  proposicions  presentades  i  a  la  seva  confrontació  amb  la  certificació  de

proposicions.

A  continuació,  es  procedeix  a  la  qualificació  prèvia  dels  documents

presentats dintre del termini i en la forma escaient, ordenant el President l'obertura

dels sobres «1» que fan referència a la documentació administrativa.



El  President  acorda  procedir  a  examinar  formalment  la  documentació

presentada1, donant fe el Secretari de la relació de documents que figuren.

La Mesa de contractació declara admeses les següents proposicions:

COMASA

AMER

SIN-TEC

En l'expedient queden totes les proposicions presentades, tant les admeses

com les rebutjades.

El  President  dóna per  acabada  la  reunió  a les  18 hores,  i  perquè  quedi

constància del tractat, jo, el Secretari, redacto Acta que sotmeto a la signatura del

President i Vocals; en dono fe.

1 Tingui's en compte que en el cas que s'hagi substituït l'aportació inicial de la documentació establerta a
l'apartat  primer  de  l'article  146 del  Text  Refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic  per  una
declaració  responsable  del  licitador,  indicant  que  compleix  les  condicions  establertes  legalment  per
contractar amb l'Administració, haurà de revisar-se també la validesa de documentació presentada en el
«Sobre A» documentació administrativa, comprensiva de la pròpia declaració presentada així com del
resguard acreditatiu d'haver constituït la garantia provisional. 


