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ACTA D’OBERTURA DE LES PROPOSICIONS ECONÒMIQUES
PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONCURS DEL SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DELS SISTEMES DE CONTROL A
L’APARCAMENT DE LA PLAÇA BLANES-JARDINS DE GARROVILLAS
DEL PRAT DE LLOBREGAT
A la ciutat del Prat de Llobregat, a les 12:00h. del 23 de juny de 2.011, a fi de
donar compliment allò establert al plec de clàusules administratives, a les
Instruccions Internes de contractació de PRAT ESPAIS, SLU. i l’art. 144 de la Llei
30/2007, de 30 de octubre, de contractes del sector públic, es reuneix la Mesa de
Contractació amb els següents assistents:
Miquel Bagudanch Gené
President de la Mesa
(Gerent de Prat Espais, SLU.)
Helena Ariza García
Vocal
(Àrea Tècnica de Prat Espais, SLU.)
Manuel Suárez
Vocal
(Enginyer Industrial)
Estela Moreno Pérez
Secretària de la Mesa
(Advocada de Prat Espais, SLU.)

Desenvolupament de la sessió:
L’objecte de la present és deixar constància de tot allò actuat en relació amb
l’obertura de les proposicions econòmiques presentades pels licitadors.
Comença l’acte d’obertura de proposicions donant lectura a l’anunci del contracte
i procedint seguidament al recompte de les proposicions presentades i a la seva
confrontació amb les dades que figuren als certificats estesos pel cap de les
oficines receptores.
Acte seguit, es dóna coneixement al públic del nombre de proposicions rebudes i
nombre d’empreses licitadores, donant ocasió als interessats de comprovar la
presència dels sobres que contenen les seves ofertes en les mateixes condicions
en que van ser presentats.

Així mateix, es verifica que la documentació és correcta i s’adequa a les
condicions i requisits que s’exigeixen en el Plec de Bases per a l’adjudicació de la
prestació.
No havent sorgit discrepàncies entre les proposicions que obren en poder de la
Mesa i les que es dedueixen com presentades dels certificats estesos, ni havent
presentat dubtes sobre les condicions de secret de la seva custòdia, el President
de la Mesa manifesta el resultat de la qualificació de la documentació
administrativa presentada pels empresaris, indicant els admesos, els exclosos i
les causes d’inadmissió dels mateixos, tot notificant l’esmentat resultat als
assistents.
Abans de l’obertura de la primera proposició, el President convida als licitadors
presents a manifestar qualsevol dubte i a demanar els aclariments que considerin
necessaris, d’acord amb el que disposa el Plec de clàusules administratives, les
Instruccions Internes de Contractació i l’art. 144 de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
En conseqüència, la Mesa de Contractació deixa constància que:
El pressupost de licitació ascendeix 53.600 EUROS (ABANS IVA).
L’import de les proposicions econòmiques presentades per les empreses
licitadores, és el que s’indica a continuació:

EMPRESES LICITADORES

PROPOSTA ECON.(IVA exclòs)

TCM ENGINY, S.L.

47.335,60€

Sense cap més assumpte que tractar, es tanca la sessió, i, en prova de
conformitat, signen l’acta tots els presents.
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