ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D’OBERTURA DEL
SOBRE NÚMERO 1, CORRESPONENT A LA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA,
DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
“SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNA CARPA A LA PISTA DE HOQUEI
SOBRE PATINS EN LÍNIA AL CARRER EXTREMADURA A SANT ADRIÀ DE
BESÒS”

A la seu del Consorci del Besòs, essent les 12:00 del dia 10 d’agost de 2011, es
procedeix a constituir la Mesa de Contractació que es troba presidida pel Sr. Antoni
Ollé Dorca, Gerent del Consorci del Besòs i, d’acord amb l’establert a la clàusula núm.
10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars per la qual es va determinar la
composició de la Mesa de Contractació, amb l’assistència dels següents vocals:
–

Sr. Joaquim Perramon i Ayza, Director de l’Àrea Econòmica, en nom propi i
en representació de la Sra. Mercè Camprubí i Garrido, Directora de l’Àrea
Urbanística.

–

Sr. Jordi Canela i Farré, en nom i representació del Secretari del Consorci
del Besòs.

Actua com a secretari de la Mesa de Contractació, l’advocat dels Serveis Jurídics del
Consorci del Besòs, el Sr. Jordi Canela i Farré.
El membre absent de la Mesa de Contractació, convocat com a vocal i que ha excusat
la seva assistència, és l’Interventor del Consorci del Besòs.
El President de la Mesa de Contractació declara obert l’acte i el Secretari de la Mesa
indica que les ofertes presentades han estat un total de dues, que seguidament es
relacionen per ordre de presentació:
Núm.

Empresa

Data de
presentació

Número
Registre

1

OKADART, S.L.

10/08/2011

633

2

DECOBLOCK, S.L.

10/08/2011

634

Cal fer constar, que de conformitat amb la clàusula número 8 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars, la presentació de les ofertes es pot dur a terme a les
oficines del Consorci del Besòs, “... podent ésser també enviada per correu. En aquest
cas, la documentació s’haurà de lliurar a l’Oficina de Correus dins del termini màxim
establert a l’anunci corresponent, havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant
tèlex, telegrama o fax al dit Servei/Organisme el mateix dia de la seva presentació,
sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les

proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut
la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.”
Essent el termini màxim per a presentar-les el dia 8 d’agost a les 12 hores, ambdues
ofertes han estat presentades per correu administratiu, havent-se anunciat la tramesa,
via fax i dins de termini, tal i com es fa constar seguidament.
Núm.

Empresa

Data

Hora de
tramesa

1

OKADART, S.L.

5/08/2011

15:19

2

DECOBLOCK, S.L.

8/08/2011

11:40

La Mesa de Contractació, en ús de les seves atribucions i a l’empara del que estableix
la clàusula número 10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, procedeix en
primer lloc a l’obertura del Sobre núm. 1, corresponent a la Documentació
Administrativa, procedint a la verificació i qualificació dels documents presentats, així
com a la valoració dels requisits de solvència.
El Secretari de la Mesa de Contractació exposa que, oberts els sobres número 1 que
contenen la documentació administrativa, s’ha observat que al sobre núm. 1 de
l’empresa DECOBLOCK, S.L. hi manca documentació acreditativa de la solvència
tècnica i professional, requerida a la clàusula 9.1 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars. En aquest sentit, caldrà requerir a l’empresa DECOBLOCK, S.L. per tal
que esmeni la manca d’acreditació de solvència tècnica i professional, atorgant-li un
termini a aquests efectes, que finalitzarà el dia 10 d’agost a les 14 hores.
Concretament, la documentació que manca presentar és:
Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del
control de qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la
conformitat de productes perfectament detallada mitjançant
referències a determinades especificacions o normes.
De forma complementària, haurà d’acreditar experiència respecte els
següents punts:
-

3 treballs d’import i característiques similars, executats en els 3
darrers anys

Després de l’examen i estudi de la documentació dels sobres núm. 1, la Mesa de
Contractació, per unanimitat,

ACORDA
Primer.- DECLARAR ADMESA la proposició presentada per l’entitat OKADART, S.L.
Segon.- REQUERIR a l’empresa licitadora DECOBLOCK, S.L. per tal que aporti la
documentació acreditativa de la solvència tècnica i professional, atorgant-li a aquest
efecte el termini d’1 dia hàbil, a comptar des de la recepció del requeriment; i
ESTABLIR a DECOBLOCK, S.L. que en cas que no procedeixin a aportar la
documentació a que es fa referència a l’expositiu anterior o que la mateixa no s’ajusti a
allò que estableix el Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores de la
present licitació, l’esmentada proposta restarà inadmesa.
Tercer.- PUBLICAR el contingut de la present acta al Perfil del Contractant del
Consorci del Besòs.
No havent més assumptes a tractar, el President dóna per acabada la reunió a dotze
hores i quaranta-cinc minuts.
I perquè així consti, el Secretari redacta la present acta i la sotmet a la signatura de
tots els assistents.
Sant Adrià de Besòs, a 10 d’agost de 2011.

El President de la Mesa.
Antoni Ollé Dorca

Vocals:

El Secretari.
Jordi Canela i Farré

