Ajuntament de Bellvei
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DELS SOBRES “1” i “2” PER LA
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DE CARRERS,
PLACES, ROTONDES, VORERES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS AMB SUBMINISTRAMENT
DE MATERIAL INCLÒS, PER AL MUNICIPI DE BELLVEI, PER PROCEDIMENT OBERT, ÚNIC
CRITERI D’ADJUDICACIÓ, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA.

Reunits a la Sala d’Actes de la Casa, Consistorial, el dia 12 d’abril del 2018, essent les divuit
hores i trenta cinc minuts, reunida la mesa de contractació per la contractació administrativa del
servei de neteja viària de carrers, places, rotondes, voreres i altres espais públics amb
subministrament de material inclòs, per procediment obert, únic criteri d’adjudicació, oferta
econòmicament més avantatjosa, formada pel Sr. Fèlix Sans Mañé, que actua com a President,
Sr. Manel Pahissa i Casas (Secretari interventor de la Corporació), Sr. Gerard Colet Mañé, Sra.
Núria Güell del Campo i la Sra. Ingrid Salas Batet com a Vocals. Actua com a Secretari de la
Mesa el Secretari de la corporació Sr. Manuel Pahissa Casas.
Després de la constitució de la Mesa procedeix al recompte de les ofertes presentades i a la
confrontació d’aquestes amb la certificació de proposicions presentades rebudes en temps i
forma, els de fora de termini i el nom dels licitadors.
A continuació es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats en temps i forma i
el Sr. President ordena l’obertura dels sobres “1” que fan referència a la documentació
administrativa i “2” documentació referent a la oferta econòmica.
El President acorda procedir a 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:
RED 1074/2018, de 26 de març Fundació Privada Santa Teresa El Vendrell
A continuació es procedeix a l’obertura i qualificació prèvia de la documentació del Sobre “2» de
proposició econòmica.

SOBRES 2
FUNDACIÓ SANTA TERESA EL VENDRELL
1. Millora del preu de licitació.
La única proposta presentada ascendeix a la quantitat de 126.403,95 € i 12.640,39 €. Aquesta,
d’acord amb la clàusula 10, primer apartat, del plec de clàusules administratives és consideraria
valor anormal o desproporcionat.
Tal com disposa l’apartat 5 de la mateixa clàusula si aquesta baixa està motivada per la
obtenció per part del licitador d’ajuts de l’Estat i aquest pot justificar que s’han concedit sense
contravenir les disposicions comunitàries en matèria d’ajuts públics l’Ajuntament podrà admetre
aquesta proposició.
Així mateix, aquest Ajuntament donarà un termini d’audiència de quinze dies a la empresa
licitadora per tal que justifiqui la valoració de la seva oferta i precisi les condicions de la
mateixa, per tal que l’òrgan de contractació pugui verificar les dades econòmiques aportades en
el sobre 2 i que l a informació tècnica es concordant a les dades econòmiques aportades.
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Finalitzat el termini d’audiència es convocarà novament a la mesa de contractació per valorar la
documentació presentada i la viabilitat de la proposta de licitació.
El President dóna per acabada la reunió essent les divuit hores i quaranta minuts i perquè així
hi consti, la Secretaria redacta l’Acta i la sotmet a la signatura i dels vocals i que en dóna fe.
La Mesa de Contractació, 12 d’abril del 2018.
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