ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Contracte: “Projecte de reforma i adequació del Camp Municipal d´Esports Es Molí Nou”.
Procediment: Obert
Tramitació: Urgent
Data de la sessió de la mesa: 16 d´abril de 2010.
Hora: 13:00 hores.
Assistents: Antoni Nicolau Nicolau (President)
Jaume Sansó Caldentey (Vocal)
Monserrat Rosselló Nicolau (Vocal)
José Luis Obrador Esteva (Vocal)
Magdalena Sastre Nicolau (Secretària)
Entre els assistents no membres de la mesa, s´hi troben representants de l´empresa “LT GRIMALT, SL”.
1. El President, Antoni Nicolau Nicolau, assistit pel Secretari-Interventor de la Corporació i vocal de la mesa, José
Luis Obrador Esteva, sotmet als membres de la mesa l´aprovació de l´acta de la sessió de la mesa celebrada en data
13 d´abril de 2010, la qual es aprovada per unanimitat.
2. El President, Antoni Nicolau Nicolau, assistit pel Secretari-Interventor de la Corporació i vocal de la mesa, José
Luis Obrador Esteva, procedeix a l´obertura del sobre núm. 3 de cadascun dels licitadors admesos i en llegeix la
relació dels documents aportats respecte dels criteris d´adjudicació no avaluables mitjançant fórmules per part del
tècnic redactor del projecte.
 La relació de documents presentats per l´empresa LT GRIMALT, SL en el sobre 3 és:
- Referències tècniques, professionals i especials relacionats amb el concurs obert.
- Programa de treball.
- Proposta de canvis per a la millor realització de les obres objecte del concurs.
- Millores en els materials i tècniques d´execució.
- Manteniment de les installacions.
 La relació de documents presentats per l´empresa MELCHOR MASCARÓ, SA en el sobre 3 és:
- Referències tècniques, professionals i especials: descripció de l´obra, equips humans, equips materials i
obres similiars.
- Programa de treball: taula de rendiments i diagrama de Gantt.
- Suggeriments i propostes de modificació al projecte.
- Millores al projecte.
- Manteniment de les installacions.
 La relació de documents presentats per l´empresa CONTRUCCIONS ARTIGUES TRUYOLS, SL en el sobre 3 és:
- Referències tècniques, professionals i especials.
- Millores sobre el projecte en els materials i tècniques en l´execució.
- Manteniment de les installacions.
 La relació de documents presentats per l´empresa CA MEVA CA TEVA, SL en el sobre 3 és:
- Referències tècniques.
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-

Programa de treball.
Suggeriments o proposta de modificacions que poden convenir a la millor realització de l´objecte del
concurs.
Millores sobre el projecte.
Manteniment de les installacions.

3. La documentació continguda en el sobre 3 de cada licitador es posa a disposició dels assistents perquè pugui ser
examinada i perquè formulin les observacions que creguin oportunes. No hi ha observacions per part dels assistents.
4. El President anuncia als assistents que la documentació continguda en el sobre 3 dels licitadors serà entregada al
redactor del projecte i director de les obres per tal que, en base als seus criteris tècnics, efectui l´avaluació dels
criteris d´adjudicació no avaluables mitjançant fórmules.
5. Finalment, el President anuncia als assistents que seran degudament notificats de la següent sessió de la mesa de
contractació.
I no havent més assumptes que tractar, quan són les 13:20 hores, el President aixeca la sessió de la qual jo com a
Secretària de la mesa, en dono fe.
Vilafranca de Bonany, 16 d´abril de 2010
El batle

La Secretària de la mesa

Antoni Nicolau Nicolau

Magdalena Nicolau Sastre
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