AJUNTAMENT DES CASTELL
-Illes BalearsACTA D’OBERTURA DELS SOBRES 1 I 2
Objecte del contracte: Construcció de 2 pistes de pàdel en la zona esportiva des
Castell
Tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Sense publicitat
Forma d’adjudicació: Negociat
Lloc: Sala de Juntes
Dia i Hora: 08/06/2015 a les 10'05 hores.
Es reuneixen amb l’objecte de procedir a l’obertura dels sobres 1 i 2 de les
ofertes presentades al procediment esmentat amb la següent composició:
Sr. Dionisio Marí Cervantes, Regidor d'Esports
Sr. Antoni Benejam Barrionuevo, Secretari municipal
Sr. Manu Benito Reviriego, Interventor municipal
Sr. Joan Josep Tomás Saborido, Arquitecte municipal
Sra. Joana Cardona Carreras, actua com a secretaria de la mesa.
Segons consta a l’expedient per certificació,
següent:

ha presentat oferta el licitador

1. Sr. David Ruiz Sanemeterio (Kastor Grass)
Tot seguit es procedeix a la qualificació de la oferta presentada pel licitador
continguda en el sobre 1, resultant de l’examen d’aquella la següent:
-

-

David Ruiz Sanemeterio (Kastor Grass): Haurà de subsanar la
solvència tècnica, presentant certificats de bona execució per les obres
relatives a instal·lació de pistes de pàdel.
Informar, si es el cas, si disposarà del suport d'altres empreses per dur a
terme l'execució de les obres.

Acte seguit es procedeix a l’examen de la documentació presentada pel
licitador continguda en el Sobre 2, proposició econòmica i criteris de valoració,
resultant de l’examen d’aquelles, sobre un preu de sortida total de 99.874,43€,
desglossat en 82.540,85€ i 17.333,58€ corresponent a l'IVA:
EMPRESA
Sr. David Ruiz Sanemeterio (Kastor Grass)

OFERTA
75.314,50€ (IVA exclòs)

• Termini d'execució: 5 setmanes menys
• Termini de garantia: 6 anys total (5 anys de millora)
• Millores del projecte sense cost afegit:
- Papereres: 4
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AJUNTAMENT DES CASTELL
-Illes Balears- Bancs: 4
- Formació de mur de tancament: Si
- Subministra i col·locació de porta: Si
El Sr. arquitecte comenta que es demani al Sr. Ruiz que especifiqui si les
millores del projecte les realitzarà segons el plec de clàusules.
Així la puntuació és de 73 punts.
S'aixeca la sessió essent les 10'30 hores.
El regidor d'esports
Dionisio Marí Cervantes

L’interventor
Manu Benito Reviriego

El Secretari
Antoni Benejam Barrionuevo

L'arquitecte municipal
Joan Josep Tomás Saborido

La secretaria de la mesa
Joana Cardona Carreras
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