Ajuntament de Sant Climent de Llobregat
Baix Llobregat - Barcelona

DECRET D’ALCALDIA 447/2017
ANTECEDENTS
Primer.- Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 432/2017 de data 16 de novembre
de 2017, es va convocar la Mesa de Contractació per tal de dur a terme, en
acte públic, l’obertura del Sobre C de les ofertes presentades per a
l’adjudicació del contracte d’obres bàsiques i complementàries d’urbanització
necessàries per millorar l’estat actual del Polígon Industrial “Les Roquetes” de
Sant Climent de Llobregat.
Segon.- En data 20 de novembre de 2017 es procedeix a les 12’15 hores en
acte públic a l’obertura i examen dels sobres “C”, equivalent als sobres núm. 2,
de les diferents empreses, que contenen els criteris de ponderació dels quals
depenen d’un judici de valor. Serà a on es descriuran en detall els mitjans i la
metodologia, que el licitador proposa per tal de donar compliment a les
exigències del plec de condicions
Tercer.- En data 29 de novembre de 2017 l’Àrea de Territori, Urbanisme,
projectes i Obres d’aquest Ajuntament ha valorat els sobres esmentats i en el
seu informe conclou que es pot continuar amb el procediment i procedir a
l’obertura del sobre B (proposició econòmica).
Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent HE RESOLT:
PRIMER.- Convocar la Mesa de Contractació pel dimarts dia 5 de desembre de
2017, a les 12:00 hores, a la Sala de Plens de l’edifici Consistorial, per tal de
dur a terme en acte públic, l’obertura del Sobre B de les ofertes presentades.
SEGON.- Comunicar la present resolució als membres de la Mesa de
Contractació i als licitador presentats.
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple municipal en la propera
sessió que es celebri.
Ho mana i ho signa l’alcalde d’aquesta Corporació, davant meu, el secretariInterventor que en dono fe.
Sant Climent de Llobregat, 1 de desembre de 2017
L’Alcalde
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