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Exp.: 746/2019
ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE PROJECTE DE PASSAREL.LA PER A
VIANANTS SOBRE EL RIU SEC I CARRIL BICI EN AV. DE JOAQUÍN DUALDE,
VERSIÓ 2
ACTA DE LA SESSIÓ DE QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ (sobre núm. 1)
Identificació de la sessió:
Acta de la sessió de qualificació de la documentació presentada pels licitadors que han
concorregut al procediment obert simplificat per a l'adjudicació de les obres del
projecte de passarel.la per a vianants sobre el riu Sec i carril bici en Av. de Joaquín
Dualde, versió 2

Carmen Lázaro Martínez ( 2 de 4 )
Secretaria General
Data Signatura : 19/08/2019
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Data de la sessió:
Dia 19 d’agost de 2019. Hora: 09.30h.
Assistents:
President:
Vocals:
Secretari:

Sr. Alfred Remolar Franch, alcalde president
Sra. Carmen Lázaro Martínez, secretària general
Sra. Celina I. Candau Ramos, interventora
Sr. Josep Lluís Herráiz Escribano, funcionari

D'acord amb el que estableix la clàusula 15 del plec de clàusules administratives
particulars que regula aquesta contractació, aprovat en sessió ordinària celebrada per
la Junta de Govern Local en data 9 de juliol de 2019, i de conformitat amb el que
disposa l'art. 326 de la Llei de 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, finalitzat el termini de presentació de proposicions, per la Mesa es procedeix a
l'obertura dels sobres núm. 1 i a la qualificació de la documentació presentada.
1.- Obra a l’expedient l’oferta presentada per l’empresa BECSA, SAU, amb registre
d’entrada 2019-E-RC-2624, i data 29/07/2019. Atés que durant l’ampliació del termini
de presentació de pliques la citada empresa ha presentat una nova oferta que
seguidament se relaciona, i de conformitat amb els termes del decret de l’alcaldia núm.
2019-0924, de data 29/07/2019, preval esta última sobre la inicial que ja no es tindrà
en compte.
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Desenvolupament de la sessió:

CIF

Nom

Registre d'Entrada

Data d'Entrada

A46041711

BECSA, SAU

2019-E-RC-2734

09/08/2019 12:08

B12006847

CIVICONS, CONSTRUCCIONES PUBLICAS,
SL

2019-E-RC-2738

09/08/2019 13:14

La Mesa, examinada la documentació presentada pels licitadors en els sobres núm. 1,
acorda declarar l'admissió al procediment de licitació de les dos empreses que
han concorregut, atès que en tots els casos s'acredita el compliment del que es
disposa a la clàusula 14 del Plec.
Segon.- La Mesa, de conformitat amb l'anunci publicat en el Perfil de contractant, es
reunirà a les 11.00 h., del dimecres 21 d’agost de 2019, per tal de procedir a l'obertura
de les proposicions admeses (sobre núm. 2).
Es dóna per acabada la sessió, de la qual, s'estén aquesta acta.
Signen l'acta,
L'alcalde president
Alfred Remolar Franch

La secretària general
Carmen Lázaro Martínez

La interventora
Celina I. Candau Ramos

Secretari de la mesa
Josep Lluís Herráiz Escribano
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2.- Han concorregut al procés de licitació les següents empreses:

