ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Licitació: contracte de l’obra amb redacció de projecte a càrrec del contractista per a
l’execució de la “reparació de la riera de Blanes”
Data: 16 de juny de 2014
Hora d’inici: 17 hores.
Hora de finalització: 17 hores, 40 minuts.
Caràcter: públic.
Membres presents:
-

Facultatius:
o Xavier Ballell Ruhí, enginyer, qui presideix la mesa.
o Francesc Heras Perellón, enginyer, vocal.
o Artur Fenollosa Artés, enginyer, vocal.

-

Lletrat:
o Josep González Ballesteros, advocat, qui actua com a secretari, amb
veu i vot.

Tots aquests membres es troben presents des que es constitueix la mesa fins que
s’aixeca la sessió.
Membres excusats:
-

Narcís Piferrer i Reixach, conseller delegat, vocal.

-

Ramon Ribas i Fornés, enginyer, vocal.

Actuacions desenvolupades:
La mesa verifica el seu quòrum i, constatat que hi concorre, es constitueix.
El secretari de la mesa dóna compte de les ofertes presentades i que són les
següents:

Ordre de
presentació

Nom del licitador

NIF

Data de
presentació

1

COPCISA

A08190696

4/06/2014

2

UTE HPSA construcción y Servicios Medio
Ambientales, S.A. - Arenes i Graves Castello, S.A.

A08305872A08225278

4/06/2014

3

Rubau Tarrés, S.A.

A17018813

4/06/2014

4

UTE-GICSA-Constructora de Calaf, ...

A43795442 –
A08153900

4/06/2014

Data
d’entrada
al registre
de la
societat

Es procedeix, en primer lloc, a l’obertura del sobre número 1, relatiu a les condicions
subjectives dels licitadors.
Es constata que tots els licitadors presenten la declaració responsable sobre reunir les
condicions exigides quant a la capacitat, solvència i no incursió en prohibició dels
empresaris. Les UTEs concurrents presenten a més el compromís de constituir-se
formalment en escriptura pública per al cas de ser proposats adjudicataris i designen
representant, en la forma exigida normativament.
Per tant, es considera que cal admetre a tots els licitadors concurrents, sense perjudici
de la possibilitat que puguin resultar exclosos amb posterioritat per les causes
legalment previstes.
A continuació, es procedeix a l’obertura del sobre número 2, relatiu als criteris
d’adjudicació avaluables per mitjà de judicis de valor.
La mesa acorda sotmetre a informe de valoració conjunt dels membres de la mesa de
les propostes tècniques contingudes al sobre 2, previ el seu estudi detallat.
Sense més qüestions que tractar, s’aixeca la sessió.
Blanes, 16 de juny de 2014

Josep González Ballesteros
Secretari de la mesa de contractació

