Contractació
Exp. 98/15
ANUNCI: PUBLICACIÓ DE LA COMPOSICÍO DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
DELS EXCLOSOS DE LA LICITACIÓ I ANUNCI DEL DIA DE CELEBRACIÓ DE
LA SUBHASTA.
PRIMER.- Conforme a la base 19 del PCAP i d’acord amb l’establert a la DA 2ª del
TRLCSP es publica la composició de la MESA DE CONTRACTACIÓ de la
subhasta que està composta per:
Presidenta: Sra. Francisca Ribas Ribas, regidora delegada de l’àrea de contractació
Vocals:
- Sr. José Cardona, representant del grup municipal PSOE
- Sra. Neus Marí, representant del grup municipal PP
- Sr. Pere Ribas, representant del grup municipal Guanyem
- Sr. Vicente Torres, representant del grup municipal Al-In
-Sra. María Domingo García, Secretària.
-Sr. Marilina Tur Llorenç, Interventora acctal.
-Sr. Juan José Cerdán Pujalte, Enginyer tècnic.
Secretària, Sra. Neus Guasch Ribas, técnica d’administració general, que actua
sense veu ni vot.
SEGON.- publicar el llistat d’exclosos a la licitació segons acta de comprovació de
documentació de data 8 d’abril del 2016:
LICITADOR
B07292410
46118641F
51129945W
X2109939B
X4227523P
01925493W
53225016A
53628828G

CAUSA D’EXCLUSIÓ
S’exclou per ser CB
Se l’exclou al no haver acreditat que té la solvència tècnica segons l’establert en el
Plec (15 mesos en 5 anys) No aporta més documentació que l’aportada en el seu dia.
Se l’exclou al no haver acreditat la solvència tècnica segons l’establert al PCAP
Se l’exclou al no haver acreditat la solvència tècnica segons l’establert al PCAP
Se l’exclou al no haver acreditat que té la solvència tècnica segons l’establert en el
Plec. No aporta més documentació que l’aportada en el seu dia.
S’exclou al no haver acreditat la solvència tècnica en el temps i forma requerits
S’exclou al no haver acreditat la solvència econòmica i tècnica ni aportar el correu
electrònic en el temps i forma requerits.
S’exclou al no quedar acreditada la solvència requerida al PCAP (15 mesos en 5
anys)

TERCER.- Conforme a la base 21 del PCAP convocar a la resta de licitadors que
no hagin estat exclosos, per a l’acte públic on es realitzarà el sorteig i l’acte públic
de subasta que tindrà lloc el dia 12 d’abril de 2016 a les 9.00 hores.
Previament i de 8 a 8.30 hores, els interessats que concorrin a la subhasta hauran
d’acreditar davant la Secretari de la Mesa la personalitat de la persona que concorri
a efectes de presentar ofertes en nombre propi o en representació de persona
jurídica que tindrà que presentar el seu DNI original o document que legalment el
substitueixi.
Si la persona que concorri a la subhasta no fos la que presenta i firma la proposició
haurà de presentar el model de declaració responsable de l’annex III.
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