Ajuntament de Bellvei
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
COMPLEMENTÀRIA PRESENTADA PER LICITADORS 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 24 de maig del 2018, essent les divuit
hores i quaranta 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 es procedeix a la valoració de la documentació
presentada per la Fundació Santa Teresa del Vendrell, a requeriment d’aquesta mesa de
contractació, pel que fa la justificació de les dades econòmiques aportades en el sobre 2.
Revisada la documentació s’acorda donar un termini d’audiència de quinze dies hàbils a la
empresa licitadora per tal que aporti la documentació sobre la obtenció d’Ajudes de l’Estat i la
seva justificació d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.
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 cinquanta minuts i perquè així
hi consti, el Secretari redacta l’Acta i la sotmet a la signatura i dels vocals i que en dóna fe.
La Mesa de Contractació, 24 de maig del 2018.
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