Expedient S07/18

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ i OBERTURA SOBRE ÚNIC
En data 28 de novembre de 2018, s’ha reunit la Mesa de Contractació designada per a la licitació de ref.
S07/18, per a la subhasta per el desmantellament i venda com a desferra de diversos equipaments de
l'estació d'esquí de La Molina, amb la següent composició:
President
Francesc Fernández i Arias
Àrea d’Aprovisionaments i Contractació
Vocals
Ainhoa Barbero i Luna
Àrea d’Aprovisionaments i Contractació
Alejandra Rodríguez i Mayordomo
Àrea d’Administració corporativa i control intern
(Control Intern)
Secretària
Rocío Martín i Correa
Àrea d’Assessoria Jurídica

Desenvolupament de la sessió
Primer.- Els membres de la Mesa es constitueixen, en relació al procediment per a la subhasta per el
desmantellament i venda com a desferra de diversos equipaments de l'estació d'esquí de La Molina.
L’anunci de licitació ha estat publicat a la web d’FGC en data 16 de novembre de 2018.
Segon.- Els membres de la Mesa declaren no incórrer en cap situació de conflicte d’interès en relació a
aquest procediment.
Tercer.- Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, les empreses que han presentat oferta, dintre del
termini conferit a l’efecte, són:


TREBISER CADÍ, S.L.L.

Quart.- Atenent al tipus de procediment i d’acord amb l’anterior, s’admet el licitador, TREBISER CADI,
S.L.L., en el procediment.
Cinquè.- En acte, no públic, es procedeix a l’obertura del sobre únic presentat pel licitador admès. La
proposta econòmica és la que es detalla a continuació:

CONCEPTE
Oferta en concepte de venda de desferra
Oferta en concepte de treballs de desmuntatge i altres
actuacions relacionades

OFERTA (ABANS D’IVA)
27.825 €
8.550 €

Sisè.- Es lliura l’oferta a l’equip tècnic per a la seva valoració.
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I, en prova de conformitat, de la Mesa s’estén la present acta, que és signada pel President i Secretària.
Francisco Fernández
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