Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Federica Montseny
R/N: Y0373/G120

C/ Porto s/n
08214 - Badia del Vallès
Tel. 93 718 51 14
iesfedericamontseny@xtec.cat
Acta de la reunió de la Mesa de Contractació de l’Institut Federica Montseny de Badia
del Vallès (Sobre C)
Número: 3
Dia: 30 d’octubre de 2017
Horari: de 10:15 a 11:15h
Lloc: Secretaria de l’Institut
Assistents
Presidenta: Gemma Vallduriola
Secretària: Carmen Machí
Vocal 1: Pilar Amor
Vocal 2: Queralt Ciganda
Vocal 3: Roser Font
Per part dels licitadors:
No han assistit a l’obertura del sobre
Ordre del dia
1. Lectura de la puntuació obtinguda per les empreses en els criteris que obeeixen a un
judici de valor (sobre B).
2. Obertura del sobre C corresponent als criteris amb aplicació de formules automàtiques i
proposta d’adjudicació.
3. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
1. Lectura de la puntuació del sobre B i aprovació de l'acta de la sessió anterior, que es va fer
el 20 d’octubre.
2. A continuació es procedeix a l'obertura i lectura pública de les proposicions econòmiques
(sobre C) de les empreses següents:
1. SELMAR, S.A.
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3. La presidenta obre un torn de preguntes i aclariments.
4. Un cop s’ha llegit l’ oferta econòmica la Mesa en valora el preu que han ofert, d’acord amb
la fórmula següent:
preu més econòmic
--------------------------- x (70 punts)
oferta que s’ha de valorar
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Acords
1. Establir per unanimitat, un cop valorades les ofertes econòmiques, la puntuació total de
l’empresa que s’ha admès a la licitació, segons es detalla en el quadre de puntuacions que
s’incorpora a l’acta com annex.
2. Requerir a l’empresa SELMAR, S:A. , amb NIF A-08255085 amb l’oferta econòmicament
més avantatjosa, perquè presenti –dins del termini de 10 dies hàbils, que compten des del
següent de la rebuda del requeriment– la documentació següent:
-

garantia definitiva;

-

declaració de disposar efectivament dels mitjans que s’ha compromès a dedicar o
adscriure a l’execució del contracte (si escau);

-

documentació acreditativa d’estar al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social:

-

alta o darrer rebut de l’impost d’activitats econòmiques (IAE);

-

documentació del sobre A quan s’hagi fet una declaració responsable (VEC <90.000
euros);

3. En cas que el licitador/a esmentat abans presenti la documentació requerida, proposar
l’adjudicació del contracte al seu favor, amb un termini d’execució de 10 mesos i 8 dies
(1gener a 23 de desembre de 2018, excepte del 16 de juliol al 31 d’agost de 2018), per
un import unitari de 3.614,36 euros/mes, que comporta un import 37.959,73 euros, IVA
exclòs 45.920,38 euros, IVA inclòs), atès que SELMAR S.A. ha estat l’única empresa que
s’hi ha presentat>.
Finalment, la presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

Vist i plau
La presidenta de la Mesa de Contractació

Signatura

Signatura
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La secretària
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