(exp. C-4/2020)
ACTA
A la seu de la societat SERMETRA, SL, a les 13:00 hores del dia 20 d’octubre de 2020,
es procedeix a l’obertura del sobre A (Documentació general) corresponent al
procediment obert per a la contractació dels serveis de “Centre de Monitorització i de
Gestió (any 2021)”, sota el tipus de licitació de 106.079,37 €, IVA exclòs, en compliment
del que disposa la Resolució del Director General de data 1 d’octubre de 2020, segons
anunci publicat al perfil del contractant en data 2 d’octubre de 2020.
A l’acte assisteixen el Director general de la societat, senyor Jordi Baiget i Cantons, i el
Cap de la Unitat Jurídica, el senyor Òscar Casas Roca.
Es declara obert l’acte amb les formalitats previstes a la normativa legal vigent.
El Cap de la Unitat Jurídica informa que, d’acord amb les dades que es troben en el
registre de Sobre Digital, han lliurat les proposicions via l’eina Sobre Digital (lliurament
on line) dins del termini establert, les 13.00 h del dia 19 d’octubre de 2020, tal i com es
detalla en l’anunci publicat en el perfil del contractant de la societat en data 2 d’octubre
de 2020, les següents empreses:
1. GRUPO MECÁNICA DEL VUELO SISTEMAS, SAU.
Prèviament a l’obertura dels sobres han aplicat les credencials els dos custodis per a
poder accedir al sobre A, que ha de contenir allò establert a la clàusula 11.4.A) del Plec
de Clàusules Administratives que regeix per aquesta contractació.
S’examina la documentació presentada per les empreses licitadores amb el resultat
següent:
-

GRUPO MECÁNICA DEL VUELO SISTEMAS, SAU aporten tota la
documentació general exigida al plec de clàusules administratives particulars.

Per aquest motiu, s’ACORDA:
1. Admetre a licitació l’empresa: GRUPO MECÁNICA DEL VUELO SISTEMAS, SAU.
2. Es fa constar que, conforme s’estableix a l’anunci del present procediment obert, el
dia 27 d’octubre de 2020 a les 13.00 hores, es procedirà, en acte privat, a l’obertura
del sobre B (Proposició tècnica) dels licitadors i, en acte públic, el dia 4 de novembre
de 2020 a les 13.00 hores per tal de procedir a l’obertura del sobre C (Proposició
avaluable mitjançant fórmules) dels licitadors.
I no havent més assumptes que tractar, s’acaba aquest acte a les 13:15 hores, de la
qual s’estén aquesta Acta.
Vist i plau
Jordi Baiget
Cantons
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