AJUNTAMENT DE RÒTOVA
Procediment: contracte de concessió de serveis per procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació
Assumpte: SERVEI ARREPLEGA I TRANSPORT FEM.

ACTA CONSTITUCIÓ I OBERTURA SOBRE A
Reunits en el despatx del Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Ròtova, el dia vint-i-sis de
setembre de 2017 a les 12,04 hores, es constitueix la Mesa de contractació per a
l'adjudicació del contracte de concessió de servei públic d’arreplega, transport i
descàrrega en la planta de tractament de Ròtova, formada per D. Antonio García Serra,
que actuarà com a President, Honori Colomer Gandía (Secretari-Interventor de la
Corporació), Roberto Alonso Pérez com a regidor delegat d´hisenda, Jordi Puig Muñoz
com a regidor de Comromís i Vicente Manuel Pons Gozálvez, Arquitecte Tècnic
Municipal que actuaran com a Vocals, i finalment, Juana Sanchis Escoto que actuarà
com a Secretaria de la Mesa.
Després de la constitució de la Mesa, la secretària de la Mesa procedeix al recompte de
les proposicions presentades i a la seua confrontació amb la certificació de proposicions
presentades, comunicant als membres el nombre de proposicions rebudes en forma –
una-, termini, i el nom dels licitadors. Es convida als interessats perquè puguen
comprovar els sobres presentats.
A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats dins del
termini i en la forma escaient, ordenant el President l'obertura dels sobres «A» que fan
referència a la documentació administrativa.
El President acorda procedir a examinar formalment la documentació presentada donant
fe la secretària de la relació de documents que figuren. Es revisa ú a ú cada document
presentat en el sobre A.
Es comprova que s’aporta tota la documentació reglamentària.
La Mesa de contractació declara admeses les següents proposicions:
1. JOAQUIN LERMA S.A
En l'expedient queden totes les proposicions presentades. Sols s’ha presentat la de
Joaquin Lerma S.A.
El President dóna per acabada la reunió a les 12 hores i 50 minuts. I perquè quede
constància del tractat, jo, la secretària de la Mesa, redacte esta acta que sotmet a la
signatura del President i Vocals; done fe.
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