CERTIFICAT DE SECRETARIA DE LES PROPOSICIONS PRESENTADES

En/Na Núria Charques Grífol, Secretaria accidental de l’Ajuntament de Ribes de Freser
CERTIFICO

«Que durant el termini de 26 dies a comptar des de 9.3.2011 data en la qual es va procedir a
l’anunci de la licitació del contracte d’obres de/d’ reforma i adequació de la piscina municipal mitjançant
procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, en
el Butlletí Oficial de la Província de Girona n.º47 de data 9.3.2011 i en el Perfil de contractant d e
l’ajuntament s’han presentat en temps i forma les proposicions següents:
1- registre d’entrada:404 Empresa: AQUAMADER SL
2- registre d’entrada:405 Empresa: CARRERS I OBRES SL
3- registre d’entrada: 406 Empresa: COEMPCO SA
4- registre d’entrada: 407. Empresa: TEYCO SL
5- registre d’entrada: 408. Empresa: GILABERT MIRO SA
6 - registre d’entrada: 409. Empresa: ESTUDIS I PROJECTES LA VALL SL
7- registre d’entrada: 410. Empresa: ACERTIS SA
8- registre d’entrada: 411. Empresa: PENDIS BAGA SL
9- registre d’entrada: 413. Empresa: BIGAS GRUP EDIFICACIONS I GESTIONS SL
10- registre d’entrada: 423. Empresa: MOVIR 30 SL &OPSA
11- registre d’entrada: 424. Empresa: ARGON INFOMATICA SA
12- registre d’entrada: 425. Empresa: CONSTRUCCIONS DESMO
13- registre d’entrada: 426. Empresa: XAVIER ALSINA SA
14- registre d’entrada: 429. Empresa: BERSA SA
15- registre d’entrada: 430. Empresa: RUBAU TARRES SA
16- registre d’entrada: 431. Empresa: NOVAPAX SL
17- registre d’entrada: 432. Empresa: OCMAR
18- registre d’entrada: 433. Empresa: GRUPMAS

Resten fora de termini les que es ressenyen tot seguit: 0
I perquè així hi consti als efectes de l’expedient, emeto aquest certificat per ordre i amb el
vist i plau del Sr. Alcalde, a 8 d’abril de 2011, a Ribes de Freser
Vist i plau

Secretaria accidental,

L’Alcalde,

Signatura: ___________

Signatura: ___________

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DELS SOBRES

Reunits a la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, el dia 14 a les 9 hores, es constitueix la Mesa
de Contractació per a l’adjudicació del contracte d’obres de/d’ Reforma i adequació de la piscina
municipal , formada per En/Na Marc Prat Arrey, que actuarà com a President, En/Na Núria Charques
Grífol (Secretaria interventora de la Corporació), Sr Joan Rodriguez i Joan Tenas Xavier Perpinya , que
actuaran com a Vocals, i En/Na Antònia Parés , que actuarà com a Secretari de la Mesa.
Després de la constitució de la Mesa, el Secretari procedeix al recompte de les proposicions
presentades i a la confrontació d’aquestes amb la certificació de proposicions; comunica al públic el
nombre de proposicions rebudes en forma i termini, fora de termini i el nom dels licitadors. Es convida els
interessats perquè puguin comprovar els sobres presentats.
A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats en temps i forma, i
el President ordena l’obertura dels sobres «A» que fan referència a la documentació administrativa.
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 declara admeses les proposicions següents:
RE404,405,406,407,408,409,410,411,413,423,424,425,426,429,430,431,
432,433
La Mesa de Contractació inadmet les següents:0
[Si els errors detectats en aquestes proposicions són esmenables, la Mesa concedirà un termini
de tres dies hàbils per a l’esmena dels errors i suspendrà l’acte. Transcorregut aquest termini, convocarà
de nou a la Mesa de Contractació].
En l’expedient resten totes les proposicions presentades, tant les admeses com les inadmeses.

Acta seguit es procedeix a l’obertura dels sobres B i amb el resultat següent:

REGISTRE

Sobre B

Sobre c

ENTRADA
REGISTRE

OFERTA

Millores

Ampliació

ENTRADA

ECONOMICA

(iva a part)

termini garantia

(IVA inclòs)

Termini execució
( inicial 9 mesos)

( inicial 4 anys)

404

452.570,87

81.815,22

+4

5 mesos

405

452.570,88

81.815,22

+4

5 mesos

406

452.570,88

81.815,21

+4

5 mesos

407

452.570,87

81.815,22

+4

5 mesos

408

452.570,88

81.815,22

+4

5 mesos

409

452.570,08

81.815,22

+4

5 mesos

410

452.572,88

81.815,22

+4

5 mesos

411

383.534,64

48.624,84

0

7 mesos

413

452.570,88

81.815,20

+4

5 mesos

423

452.570,88

137.217,56

+4

5 mesos

424

452.570,87

81.815.22

+4

5 mesos

425

452.570,88

82.000,00

+4

5 mesos

426

452.565,40

81.815.22

+4

5 mesos

429

452.570,88

83.898,20

+4

5 mesos

430

452.570,88

68.752,27

+4

5 mesos

431

452.570,87

81.815,22

+4

5 mesos

432

452.570,12

81.815,22

+4

5 mesos

433

452.592,76

81.815,22

+4

5 mesos

Després de la lectura de les proposicions, es remeten als Serveis Tècnics per a la valoració
d’aquestes d’acord als criteris i a les ponderacions establertes en aquest Plec.
[Obligatòriament, quan en una licitació que se segueixi per un procediment obert o restringit s’atribueixi
als criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules una ponderació inferior a la
corresponent als criteris la quantificació dels quals depengui d’un judici de valor, s’ha de constituir un
comitè que disposi d’un mínim de tres membres, format per experts no integrats en l’òrgan proponent del

contracte i amb qualificació apropiada, al qual correspon avaluar les ofertes conforme a aquests últims
criteris, o encomanar l’avaluació a un organisme tècnic especialitzat, degudament identificat en els plecs].

El President dóna per finalitzada la reunió a les 11.25 hores. I perquè així hi consti, el Secretari
redacta Acta i la sotmet a la signatura del President i Vocals; en dóna fe.
Ribes de Freser a 18 d’abril de 2011

La Mesa de Contractació,
Signatura: _________________

Signatura: _______________

Signatura: _________________

Signatura: _______________

Signatura: _________________

Signatura: _______________

