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Acta sessió obertura sobres “B”

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DELS SOBRES B (II)

Reunits a la seu del Consorci Català pel Desenvolupament Local, el dia 25 d’octubre de
2018, a les 14:00 hores, es constitueix novament la Mesa de Contractació per a la licitació de
l’adjudicació de l’Acord marc de subministrament de calderes de biomassa, elements
accessoris i serveis associats amb destinació a les entitats locals de Catalunya amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.04), integrada per l’Il·lm. Sr. Jordi Xargay Congost,
President de la Mesa, el Sr. Gil Salvans, tècnic de l’Agència local de l’energia d’Osona, vocal, el
Sr. Ignasi Font, tècnic de l’Agència Comarcal de l’Energia del Maresme, el Sr. Pere Pascual
Francés, viceinterventor del CCDL i de la Diputació de Lleida, vocal, i per últim, el Sr. Ramon
Bernaus i Abellana Secretari del CCDL, qui actuarà com a vocal i secretari de la Mesa.
Una vegada constituïda la Mesa de Contractació el President obre la sessió i els membres de la
Mesa, així com els custodis designats, constaten que no apareix l’opció “Aplicar credencials”
no podent procedir a l’obertura del sobre B de l’empresa Bover Gutiérrez SL en el lot 2 relatiu
a subministrament de calderes de biomassa i accessoris. Els custodis intenten aplicar
credencials en varies occasions però aquesta opció no apareix visible l’apartat del Sobre B, en
cap dels lots i sublots que hi ha.
El Secretari de la Mesa pren la paraula per informar que l’empresa SURIS SL ha manifestat que,
d’acord amb l’acta d’obertura de la Mesa de Contractació del sobre A efectuada en data 24
d’octubre de 2018, s’ha adonat que estava admesa i optava als lots/sublots 1.1.2 i 1.1.3 de
l’Acord marc, quan en realitat l’empresa es volia presentar als lots 2 (Subministrament de
calderes de biomassa i accessoris) i el Lot 3 (Subministrament de calderes de biomassa
contenitzades i accessoris). Manifesta que aquest fet es pot comprovar en els annexes i
documentació presentada, que en cap cas corresponen als sublots 1.1.2 i 1.1.3, reconeixent
que aquest error es deu a una interpretació equivocada a l’hora de seleccionar el lots en l’eina
del Sobre Digital. Per aquest motiu demanem a la MESA, que SURIS SL, pugui optar als lots pels
que verdaderament ha presentat tot el seu estudi i oferta:
•

Número de lot en l’eina Sobre Digital: 13
Descripció del lot: Lot 2. Subministrament de calderes de biomassa i accessoris

•

Número de lot en l’eina Sobre Digital: 14
Descripció del lot: Lot 3. Subministrament de calderes de biomassa
contenitzades i accessoris

Els membres de la Mesa acorden per unanimitat admetre aquesta subsanació al tractar-se
d’un error material, manifest i indiscutible, sense necessitat d’haver de fer majors raonaments
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que els de comprovar que la documentació presentada per l’empresa SURIS SL es correspon
als lots 2 i 3 de l’Acord marc i no els dels sublots 1.1.2 i 1.1.3.
Els membres de la Mesa acorden finalitzar la sessió i s’emplacen a una posterior sessió, un cop
els serveis tècnics del Consorci AOC, gestor de l’eina del Sobre Digital, hagi pogut resoldre la
incidència tècnica que impedeix obrir el sobre B del lot 2 de l’empresa Bover Gutiérrez SL.
El President demana si algú té alguna consideració o aportació més a fer, i sense haver-hi més
intervencions, dóna per finalitzada la reunió a les 14:35 hores. I per a que quedi constància del
què s’ha tractat, jo, el secretari, redacto la present, de tot el que en dono fe.

Contra el present acte es podrà interposar Recurs especial en matèria de contractació d’acord
amb el que estableixen els articles 44 i ss. de la LCSP.
Barcelona, 25 d’octubre de 2018
El secretari,
Firmado
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