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DECRET D'ALCALDIA NÚM. 21/2018
Antecedents de fet
EXPEDIENT 959/2016
En data 13 de març de 2018, a les 9:30 hores, es va constituir la Mesa de contractació
per l’obertura de les licitacions presentades pel concurs per a l'adjudicació del contracte
de les obres per l’Adequació a la Normativa de Protecció contraincendis del Pavelló

En la valoració efectuada dels documents aportats en el sobre A s’observen unes
mancances que el licitador haurà d’esmenar en el termini no superior a tres dies naturals.
En la proposició econòmica, sobre B, es detecta una proposició amb un valor anormal, en
el que es dona audiència al licitador perquè en el termini de dos dies naturals, justifiqui la
valoració continguda en la seva proposició i concreti les seves condicions.
Fonaments de dret
-Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. La Disposició Addicional Segona apartat
desè,
-Article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig,
Per tot això, en virtut del que es disposa en els articles indicats,
RESOLC

Primer - Convocar als components de la Mesa de Contractació pel dia 26 de març de
2018, a la sala de Plens de l’Ajuntament de Cadaqués; a les 9:30 per una nova reunió per
efectuar la valoració dels documents requerits i aportats per les empreses i proposar
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Poliesportiu Polivalent Municipal de Cadaqués.
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l’adjudicació de contracte per a l’execució de les obres per l’Adequació a la Normativa de
Protecció contraincendis del Pavelló Poliesportiu Polivalent Municipal de Cadaqués.
Segon.- Publicar el present acord al perfil del contractant.
Cadaqués, 22 de març de 2018

L’alcalde,

La Secretària-Interventora,
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