ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobres 2 i 3)

Sant Celoni, 1 de juny de 2010
Essent les 12:00 hores del migdia, es reuneixen a la Casa consistorial, sota la
presidència de l’alcalde Francesc Deulofeu Fontanillas, l’interventor accidental Joan
Muntal Tarragó, la tècnica d’Administració General Anna Puig Soler i
l’administrativa Carme Fernández Gros, qui actua com a secretària de la reunió,
per tal de procedir a l’obertura de les pliques presentades a la licitació del
contracte d’obres per a la rehabilitació de l’edifici de Can Ramis, fase 3.
Són també presents a la sala les següents persones, en representació de les
empreses que s’indiquen:
Elena Villegas
Francisco Gabriel Jiménez
Mar Parron
David Barbany

Construccions Francesc Vidal SA
Promo-Construcciones Francisco Gabriel SL
Construcciones Solius SA
Construcciones J. A. Barbany SL

La secretària informa que en el termini reglamentari s’han rebut 11 propostes
per participar en la licitació del contracte, les quals han estat admeses en la seva
totalitat.
S’indica que segons el Plec de clàusules administratives particulars regulador de
la contractació el tipus de licitació es fixa en 946.527,82 €, IVA no inclòs.
Es procedeix a l’obertura dels sobres número 2 (proposició econòmica) de les
pliques presentades, amb els següents resultats:

Empreses licitadores
XAVIER ALSINA SA
CONSTRUCCIONES J.A. BARBANY SL
ACERTIS OBRES I SERVEIS SAU
TALLERES PALAUTORDERA SA
UTE FORMSACE SL –ROGASA
UTE PROMO-CONSTRUCCIONES FRANCISCO GABRIEL SL – PAU ORTEGA SL
CONSTRUCCIONES SOLIUS SA
CARRERS I OBRES SL
CONSTRUCCIONS FRANCESC VIDAL SA
CONSTRUCCIONES CURTO SA
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL

Ofertes (€),
IVA no inclòs
770.470,00
690.965,30
785.428,78
771.400,00
834.676,03
795.400,00
750.975,16
788.851,41
755.329,23
767.400,00
811.079,68

A continuació s’obren també els sobres número 3 (proposta de millores) de les
pliques presentades. Atesa la diversitat i diferent interpretació que n’han fet les

empreses licitadores, serà l’arquitecte municipal qui informi sobre els imports
computables en cada oferta, a efectes de valoració.
Finalment la secretària explica que les ofertes presentades es valoraran d’acord
amb els criteris de puntuació continguts al Plec de clàusules administratives
particulars i, posteriorment, la Mesa de contractació proposarà a la Junta de
Govern Local l’adjudicació del contracte a l’oferta més ben valorada.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixecà la reunió, estenent-se la
present acta que se signa en prova de conformitat.
El president

La secretària

