
 

Exp.: 88/2015

ADJUDICACIÓ,  MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT,  DE  LES OBRES DE LA 
FASE II DE RECUPERACIÓ DEL PALAU CASTELL DE BETXÍ

ACTA DE  LA SESSIÓ  D’OBERTURA DELS  SOBRES  NÚM.  3  AMB  L’OFERTA 
ECONÒMICA I LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES AMB 
XIFRES I PERCENTATGES

Identificació de la sessió:

Dia: 22/02/2016
Hora: 10.00 hores
Lloc: Casa consistorial

Assumpte:

Acte públic per tal  de donar compte del  resultat de l’avaluació de les proposicions 
contingudes en els sobres B i d’obertura dels sobres núm. 3 presentats pels licitadors.

Assistents:

President: Alfred Remolar Franch, alcalde president.
Vocals: Carmen Lázaro Martínez, secretària general de la corporació.

Celina Candau Ramos, interventora.
Isabel Repiso Prades, vicesecretària.
Lourdes Boix Macías, arquitecta municipal.

Secretari: Josep Lluís Herráiz Escribano, funcionari.

Desenvolupament de la sessió:

Constituïda  la  Mesa  de  Contractació,  s’inicia  l’acte  públic  i  es  dona  compte  dels 
resultats de l’avaluació relativa a les proposicions contingudes en el sobre B, que han 
estat publicats en el Perfil de contractant.

Per  l’únic  assistent,  representant  de  l’empresa  Enrique  Ignacio  Artola,  SL,  no  es 
formula cap observació al respecte.

Seguidament, per la secretaria de la mesa es procedeix l’obertura dels sobres núm. 3 
presentats pels licitadors admesos, i es dona lectura a l’oferta econòmica i a la relació 
dels documents aportats respecte als criteris d’adjudicació a què es refereix el citat 
sobre: termini de garantia i mitjans personals assignats al contracte.  

Contingut de l’oferta EMPRESES

EMR, SL EI ARTOLA, SL
Oferta econòmica
Preu de licitació IVA exclòs 446.788,44 € 361.925,00 €

Ampliació termini de garantia Dos anys Dos anys

Professionals adscrits a l’obra Cap d’obra Caps d’obra
Responsable dels tractaments 
específics

Responsables dels tractaments 
específics

Arqueòleg Arqueòleg
Enginyer tècnic industrial Enginyer tècnic industrial

 



 

Tècnic amb experiència en 
alçament fotogramètric o similar

Tècnic alçament fotogramètric

Pel representant l’empresa Enrique Ignacio Artola, SL es realitza una pregunta sobre la 
titulació dels mitjans personals que aporta l’empresa EMR, SL, que es aclarida per la 
Mesa,  amb  indicació  de  que  el  detall  del  contingut  de  l’oferta  es  publicarà 
oportunament  en  el  Perfil  de  contractant,  disposant  un termini  de  dos dies  per  la 
presentació d’al·legacions.

Igualment,  la  Mesa observa  que,  de la  lectura  de l’oferta  econòmica de l’empresa 
Enrique Ignacio Artola, SL, es desprén una incoherència entre el preu de licitació IVA 
exclòs i el preu total amb IVA inclòs, que serà estudiada per la Mesa de Contractació.

La valoració realitzada per la Mesa es publicarà en el Perfil de Contractant i s’elevarà a 
l’òrgan de contractació la proposa d’adjudicació del contracte.

El president declara acabada la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta 
acta en el dia, lloc i hora indicats a l’encapçalament.

El President El secretari de la mesa          
Alfred Remolar Franch Josep L. Herráiz Escribano

(Document firmat electrònicament)
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