ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 2, CORRESPONENT A LA
DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS PONDERABLES SEGONS JUDICI DE
VALOR, 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 11 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
informa als assistents durant el termini de presentació d’ofertes, es presentaren les
següents:
Núm.

Empresa

Data de
presentació

Número
Registre

1

OKADART, S.L.

10/08/2011

633

2

DECOBLOCK,
S.L.

10/08/2011

634

Que en data 9 d’agost de 2011 es dugué a terme l’acte d’obertura del sobre núm. 1,
corresponent a la documentació administrativa, en la s’examinà la documentació
presentada i es declarà admesa la proposició presentada per l’entitat OKADART, S.L.
Així mateix, el Secretari indica que en data 9 d’agost de 2011, mitjançant fax, es
requerí a l’empresa DECOBLOCK, S.L. per tal que esmenés la manca d’acreditació de
solvència tècnica i professional, atorgant-li un termini que finalitzava el dia 10 d’agost a
les 14 hores.

En resposta a l’esmentat requeriment, dins del termini establert a tal efecte i mitjançant
correu administratiu, l’empresa DECOBLOCK, S.L. presentà la documentació
requerida, relativa a la acreditació de la solvència tècnica i professional.
D’acord amb l’article 22 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic, la mesa de Contractació, per unanimitat, acorda ADMETRE l’empresa
DECOBLOCK, S.L. del procés licitador.
Seguidament es procedeix a l’obertura del sobre núm. 2, corresponent a la
documentació relativa als criteris ponderables segons judici de valor, de l’empresa
OKADART, S.L., que de conformitat amb l’establert a la clàusula 8 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars hauria de contenir:
“Portarà la menció "Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació
que depenguin d’un judici de valor per a la contractació del
subministrament i instal·lació d’una carpa a la pista de Hoquei sobre Patins
en Linia al carrer Extremadura a Sant Adrià de Besòs, presentada per
...……......." i haurà de contenir la documentació següent:
Relació numerada de la documentació inclosa.
Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un
judici de valor a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 12) del
present Plec, que consistirà en:
-

Avantprojecte d’instal·lació de la carpa, en el que s’exposi detalladament
les característiques tècniques d’aquesta i la metodologia emprada per a
la seva instal·lació a la pista de hoquei.

-

Millores proposades, sense que suposin un cost afegit.”

Examinada la documentació aportada per les empreses licitadores, als únics efectes
de verificar la seva presentació, resulta el següent:
Núm.

Empresa

Documentació
sobre. Núm. 2

1

OKADART, S.L.

Presentada

2

DECOBLOCK, S.L.

Presentada

A continuació, a les 12:00 hores, el Sr. President declara l'acte acabat, i es passa la
documentació a l’Àrea Urbanística, als efectes de entre informe de valoració.
No havent més assumptes a tractar, el President dóna per acabada la reunió a les
dotze hores i vint-i-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 11 d’agost de 2011.

El President de la Mesa.
Antoni Ollé Dorca

Vocals:

El Secretari.
Jordi Canela i Farré

