AJUNTAMENT DE FLIX

Decret d’Alcaldia
d’Alcaldia núm.: 12
129/2009,
9/2009, de 7 d’
d’agost, de convocatòria d’una Mesa de
Contractació.
Antecedents:
1.- Aquest Ajuntament està tramitant un expedient de licitació, per a l’adjudicació del següent
contracte d’obres: “Projecte de millora energètica i d’installacions d’enllumenat públic. Fase
1A”.
2.- Amb data 7 de juliol de 2009, la Mesa de Contractació que regeix la present contractació,
va acordar:

PRIMER.PRIMER.- DECLARAR com admeses definitivament al procediment de licitació les
següents proposicions:
Prop.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14

Empresa
EIPSA LLEIDA, SA
INGENIERIA Y MONTAJES ELECTRONEUMATICOS, SA
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA
BONAL, SA
ELECTRICIDAD AMARO, SA
ISTEM, SL
INSTALACIONES Y PROYECTOS DE VANGUARDIA
ESTUDIOS Y MONTAJES ELÉCTRICOS, SL
ELECTRICITAT BOQUET, SL
SICE, SA
BECSA
M. I J. GRUAS, SA
ACISA

SEGON.SEGON.- DECLARAR exclosa del present procediment de licitació, la següent
proposició:
Prop. Empresa
8

SIEMSA

Motiu
No acreditar la classificació en el grup, subgrup i categoria establerta en
els Plecs, (Grup I, Subgrup 1, Categoria e).

TERCER.TERCER.- ELEVAR la totalitat de la documentació que conforma l’expedient,
juntament amb la documentació presentada pels licitadors als Serveis Tècnics
Municipals per tal que elaborin la valoració de les ofertes presentades, d’acord amb
els criteris establerts en la clàusula 8ena del Plec de clàusules que regeix la present
contractació.
QUART.QUART.- CITAR als licitadors i membres de la Mesa pel dia en que s’hagi d’aprovar
la proposta d’adjudicació, i que serà comunicat als mateixos amb l’antelació suficient.
3.- Amb data 7 d’agost de 2009, s’ha incorporat a l’expedient l’informe valoratiu emès per
l’enginyer Sr. Xavier Casanova i Pallejà, Enginyer Industrial, designat per aquesta
Corporació com a Directiu Facultatiu de les obres.
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4.- S’ha de procedir a la convocatòria de la Mesa de Contractació, per tal de procedir, si
s’escau a l’aprovació de la proposta d’adjudicació:
Fonaments de Dret:
1.- La clàusula setzena dels Plec de clàusules administratives particulars que regeixen
l’esmentada contractació estableix, que rebuts els informes, i reunida de nou la mesa de
contractació, realitzarà proposta d’adjudicació provisional al òrgan de contractació.
En conseqüència, i en ús de les atribucions que em confereix la legislació de règim local, HE
RESOLT:
PRIMER.PRIMER.- CITAR els membres de la Mesa de contractació, juntament amb els representants
dels licitadors, pel proper dimarts, dia 11 d’agost de 2009, a les 18 hores, per procedir a
l’acte d’aprovació de la proposta d’adjudicació del procediment obert a que fa referència
aquest Decret.
SEGON.
SEGON.- TRASLLADAR aquest acord als integrants de la Mesa de contractació i als
licitadors admesos a efectes de notificació i convocatòria.
Ho mana i signa, l’Illm. Sr. Oscar Bosch i Pujol, Alcalde-President de l’Ajuntament de Flix,
davant meu, el secretari, que en dono fe. Flix, a 7 d’agost de 2009.
Davant meu
L’Alcalde-President
El secretari,

Oscar Bosch i Pujol
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