CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ URBANA DEL CARRER DE LA LLUNA

•

Procediment: contracte d'obres per procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.

•

Tipus de document: extracte de l'acte d'obertura dels sobres «1» i «3»

•

Dia i hora de la reunió: 5/2/2018 a les 19,20 hores fins 19,25 hores.

•

Lloc de celebració: Ajuntament de Porreres

Reunits a l'Ajuntament de Porreres el dia, hora i lloc assenyalant es constitueix la Mesa de
contractació per a l'adjudicació del contracte d'obres de Renovació urbana del carrer de la Lluna.

Es procedeix al recompte de les proposicions presentades i a la seva confrontació amb la
certificació de proposicions, comunicant al públic el nombre de proposicions rebudes en forma i
termini, fora de termini, i el nom dels licitadors. Es convida als interessats perquè puguin
comprovar els sobres presentats. A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents
presentats dintre del termini i en la forma escaient, i es procedeix a l'obertura dels sobres «A» que
fan referència a la documentació administrativa. S'examina formalment la documentació presentada
i es declaren admeses les següents proposicions:
1) AFEX, CIF A07062367
2) Melchor Mascaró SAU, CIF A07045248
3) Aglomerados Mallorca SA, CIF A07115934
4) COEXA, SA, CIF A07042435
5) Excavaciones S'Horta, SA, CIF A 07442668
6) Vitrac Obra Pública, SL, CIF B 57207714
7) Hermanos Gost SA, A 07245517

A continuació es procedeix a l'obertura dels Sobres «C», que inclouen els criteris la ponderació dels
quals depenguin d'un judici de valor, en acte públic. Les següents empreses no presenten el sobre 3:
Aglomsa; Melcior Mascaró; Vitrac. Les empreses COEXA i Excavaciones S'Horta, presenten el
sobre 3 sense cap millora. Segons la clàusula 14.1.3 «Si el licitador no aporta la documentació
relativa a algun d'aquests criteris d'adjudicació, la proposició no serà valorada respecte del criteri
que es tracti». Les empreses Afex i Hermanos Gost Simóo, presenten l'oferta amb les millores
tècniques. Després de la lectura de les proposicions, es remeten les mateixes als Serveis Tècnics per
a la seva valoració conformement als criteris i a la ponderació establerts en el Plec.

La presidència dóna per acabada la reunió a l'hora a dalt indicada.

