ACTA OBERTURA DE PLECS PER LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE MILLORA DE MASSES
DE PI BLANC CORRESPONENTS A LA FINCA SANTA MARGARIDA EN 1 LOT (Exp. 4/2021 PLP)

Identificació de la sessió
Data: 30 d’agost de 2021
Inici: 11:45
Final: 13:05
Lloc:
Telemàtica
Assistents
President: Agustí Guilamany Parellada
Tècnica OTPMIFDA de Diputació de Barcelona: Núria Ruiz Roca
La Tècnica de l'OTPMIFDA que no forma part de la junta de l’APF però hi dona suport tècnic té
veu però no vot.
Antecedents
En data de 6 d’agost de 2021 es publica a la pàgina web de la Federació d’Associacions de
Propietaris Forestals (Boscat) (www.boscat.cat) l’anunci de contractació de treballs forestals
en el marc de programa anual d’actuacions 2021 que desenvolupa en col·laboració amb els
ajuntaments, la Mancomunitat Penedès- Garraf i la Diputació de Barcelona amb número
d’expedient 4/2021.
Les obres tenen per objecte la realització dels treballs de millora de pi blanc, corresponents a
aclarides de millora a la finca Santa Margarida (Lot 1) de Mediona corresponents al Programa
Anual d’Actuacions 2021.
En el termini de 10 dies hàbils des de la publicació de l’anunci (termini màxim 20 d’agost de
2021) s’han rebut 3 ofertes:
•
•
•

Obres Forestals Sardà S.L.
Foresmader S.L.
Gil Forestal S.L.

Lots 1
Lots 1
Lots 1

Desenvolupament de la sessió

A. L’obertura d’ofertes ha comportat la revisió de la documentació aportada
B. La puntuació obtinguda s’ha calculat segons el plec de clàusules administratives on el 100%
de la puntuació ha sigut per l’oferta econòmica.
C. Segons la valoració de les ofertes el resultat obtingut ha estat:
Lot 1:
Nom empresa
Foresmader S.L.

Puntuació obtinguda
100

Gil Forestal S.L.
Obres Forestals Sardà S.L.

97
92

Observacions
No
ha
presentat
documentació signada
-

la

D. Per a la determinació d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats s'ha tingut en
compte el punt V del plec de condicions on s'estableixen els següents paràmetres per a la
determinació d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats.
Oi<0,9 x OM
On:

Oi = cadascuna de les ofertes econòmiques
OM = mitjana de les ofertes

Per tant, es sol·licitarà a l’empresa Gil Forestal S.L. que enviï la documentació signada amb un
termini de 5 dies hàbils, en cas de no rebre la documentació signada es desestimarà l’oferta.
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