
 

Expedient núm.: 367/2019

 Acta de la Mesa de Contractació d'Obertura dels arxius electrònics «A» [criteris 
ponderables mitjançant judici de valor]
Procediment: Contractacions
Interessat: 
Data d'iniciació: 02/03/2019

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS ARXIUS ELECTRONICS 
«A»

[criteris ponderables mitjançant judici de valor]

 

Reunits en la Sala d’actes de la Casa Consistorial, el dia 16 d’abril de 2019, a les 08:30 hores, 
es constitueix la Mesa de Contractació per a l'adjudicació del següent contracte:

 

Subministrament i instal·lació de diferents elements de jocs infantils en espais de Gironella 

Procediment: Obert Tramitació: Ordinària Tipus de contracte: Subministraments 

Classificació CPV: 
37535100-8 

Accepta renovació: 
No 

Revisió de preus / 
fórmula: No 

Accepta variants: No 

Pressuposto base de licitació: 
88.837,50 € 

Impostos: 21% Total: 107.493,38 € 

Valor estimat del contracte: 
88.837,50 € 

Impostos: 21% Total: 107.493,38 € 

Data d'inici execució: 
06/05/2019 

Data fi execució: 
05/06/2019 

Durada execució: 1 
Durada màxima: 
___________ 

Garantia provisional: No 
Garantia definitiva: 
Sí (5%) 

Garantia complementària: No 

 

La composició de la taula és la següent:

 

President (membre de la Corporació ) SILVIA CORBERA TORRENTBO

SECRETÀRIA - INTERVENTORA de la Corporació 
(Vocal)(Secretaria de la mesa)

 MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

Vocal  LLUIS MAS PAGEROLS
 

Després de la constitució de la Mesa, el Secretari procedeix al recompte de les proposicions 
presentades i a la seva confrontació amb la certificació de proposicions, comunicant el nombre 
de proposicions rebudes en forma i termini, fora de termini, i el nom dels licitadors.

No hi ha públic assistent. 
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1.    OBERTURA DE SOBRES I QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

 

A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats dintre del termini 
i  en la forma escaient,  ordenant el  President l'obertura dels  Arxius electrònics «A» que fan 
referència a la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs.

 

El President acorda procedir a examinar formalment la documentació presentada, donant fe el 
Secretari de la relació de documents que figuren.

 

La Mesa de Contractació declara admeses les següents proposicions:

CIF Nom
Registre 
d'Entrada

Data d'Entrada

B67152173 Crous Expert S.L 2019-E-RC-739
12/04/2019 
12:02

B63768550
Happyludic Playground and Urban 
Equipment, S.L.

2019-E-RC-747
12/04/2019 
14:49

B98197916 NOVATILU, SL 2019-E-RC-741
12/04/2019 
12:44

 

La Mesa de Contractació rebutja les següents:

- CAP

  

2.    LLISTAT D'OFERTES

 

Es procedeix a l'obertura de les proposicions que reflecteixen criteris d'adjudicació la 
quantificació de la qual depengui d'un judici de valor, amb el següent resultat:

 

 Licitador Oferta

1  Crous Expert S.L  NO presenta oferta

2  Happyludic Playground and Urban 
Equipment, S.L.

 SI presenta oferta però no queda 
especificada la millora que realitzen ja que 
el redactat es el mateix que consta en el 
plec de clàusules

3  NOVATILU, SL  SI presenta oferta.

Després de la lectura de les proposicions, i atès que no queda especificat per part de l’empresa 
Happyludic Playground and Urban Equipment, S.L. la millora
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S’ACORDA:

- REQUERIR a l’empresa Happyludic Playground and Urban Equipment, S.L. perquè en 
el termini de 3 dies naturals presentin l’aclaració de quines actuacions contemplen la 
seva millora

- Un cop presentades aquestes aclaracions que es remeti als Serveis Tècnics l’expedient 
per a la seva valoració d’acord amb els criteris i la ponderació establerts en el Plec de 
Clàusules.

 

El President dóna per acabada la reunió a les 9:13  hores. I perquè quedi constància del tractat,  
jo, el Secretari, redacto Acta que sotmeto a la signatura del President i Vocals.

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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