ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES DELS SOBRES NÚM. 2 AMB LES DADES TÈCNIQUES DE LA
LICITACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT NÚM. 2017/4S07 PER REALITZAR EL SERVEI DE
CONTROLADORS ALS ACCESSOS DE L’APARCAMENT LA VILA I EL DIPOSIT MUNICIPAL DE
VEHICLES DE SANT ADRIÀ DE BESÒS.
A Sant Adrià de Besòs, essent les 12:15 hores del dia 20 de desembre de 2017, es constitueix la mesa per a
procedir a l’obertura dels sobres núm. 2 de les pliques del procediment obert núm. 2017/4S07, a la secció de
Secretaria en la sisena planta de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, formada pels membres assistents següents:
 Membres de la Comissió Tècnica:
-Joan Casas Ortega, Cap d’Administració d’EUSAB, SAU.
 Membres de la Mesa de Contractació:
-Cristóbal Ferre Anaya, President de la Mesa i Gerent d’EUSAB, SAU.
-Josep Reverendo Carbonell, Secretari de la Mesa i del Consell d’Administració d’EUSAB, SAU.
També hi assisteix, el representant de l’empresa licitadora següent:
-TEMPO FACILITY SERVICES, S.L.U.
Que segons s’indica el plec de clàusules administratives i tècniques particulars del 6 de novembre de 2017, que va
ser aprovat el 03-11-17 de la Mesa de Contractació, per l’establert al decret de la Vicepresidenta i Consellera
Delegada d’EUSAB del dia 13-11-17 i la publicació al BOPB amb data 29-11-17.
Amb la finalitat d’obrir les proposicions presentades dins del termini finalitzat el 14-12-17 a las 13:00 hores, per
concórrer a la licitació d’aquest procediment.
Donant compliment a l’establert al punt 6.1.5 del plec de clàusules, el dia 15/12/17 es va informar a les tres
empreses licitadores, de la celebració del present acte públic d’obertura de pliques dels sobres núm. 2, perquè hi
poguessin assistir.
S’informa, que avui mateix a les 12:00 hores, s’ha procedit a l’obertura del sobres núm. 1 de les tres empreses
licitadores, per part dels membres de la Comissió Tècnica i de la Mesa de Contractació, i no s’ha constatat cap
defecte o omissió important en aquest acte.
El President de la Mesa, fa una breu explicació de la societat i el funcionament de la licitació i seguidament es
procedeix a l’obertura dels sobres núm. 2 de les tres ofertes següents que s’han rebut:
NÚMERO
PLICA
1
2
3

EMPRESES LICITADORES
ACTUA MULTISERVICIOS, SL
PROTEFIC, SL
TEMPO FACILITY SERVICES, SLU

SOBRE
NÚM.
2
Documentació Tècnica

OBSERVACIONS

Obert i conforme
Obert i conforme
Obert i conforme

Documentació a dictamen tècnic
Documentació a dictamen tècnic
Documentació a dictamen tècnic

S’informa, que un cop signades la present acta i l’anterior dels sobres núm.1, s’enviaran copies a tots els licitadors.
El Secretari dona per finalitzat l’acte a les 12:20 hores, del qual els antecedents i documentació corresponents
passen a dictamen de la Comissió Tècnica de la Mesa de Contractació.
De tot això s’aixeca aquesta ACTA, que es llegeix de viva veu i es signada,

Joan Casas Ortega
Membre Comissió Tècnica

Cristóbal Ferre Anaya
President de la Mesa Contractació

Josep Reverendo Carbonell
Secretari de la Mesa de Contractació

