ACTA DE LA SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Licitació
Serveis postals necessaris per dur a terme l’activitat de l’Ajuntament (exp. 2021/5366E).
Data: 3 de desembre de 2021
Hora: 12:49 h
Lloc: Plataforma Teams
Assisteixen
Presidenta
Sra. Verònica Martínez Chueco, cap de la Unitat de Contractació i Compres en
substitució del Sr. Marçal Solà Garcia, regidor de Cultura.
Vocals
Sr. Francesc Consuegra i Giner, secretari municipal.
Sr. Josep Munuera Máñez, interventor municipal.
Sra. Cristina Borrell Fernández, Tècnica Superior en Dret de la Unitat de Contractació.
Sra. Carolina Moyano Jiménez, cap del Servei de Govern i Administració Electrònica.
Secretària
Sra. Raquel Gil Egea, administrativa de la Unitat de Contractació
Ordre del dia:
1.

Obertura del sobre A que conté la documentació administrativa.

2.

Obertura sobre B que conté la documentació amb els criteris que depenen d’un
judici de valor.

Desenvolupament de la reunió
Constatada l’existència de quòrum, la Presidència obre la sessió.
1.

OBERTURA DEL
ADMINISTRATIVA

SOBRE

A

QUE

CONTÉ

LA

DOCUMENTACIÓ

La secretària de la Mesa de Contractació, manifesta que s’ha procedit a l’obertura del
sobre digital A que conté la documentació administrativa de la licitació dels Serveis
postals necessaris per dur a terme l’activitat de l’Ajuntament, i s’ha presentat una única
empresa:
- DIMO EXPRES SL
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Un cop examinada la documentació administrativa, es constata que el licitador
presenta la documentació requerida als plecs.
2.

OBERTURA SOBRE B QUE CONTÉ LA DOCUMENTACIÓ AMB ELS CRITERIS
QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR.

Es procedeix a l’obertura del sobre digital B que conté els criteris que depenen d’un
judici de valor.
El licitador presenta la documentació requerida als plecs.
Acords
La Mesa de Contractació per unanimitat acorda:
Primer.- Declarar admesa l’oferta de DIMO EXPRES SL.
Segon.- Trametre tota la documentació al Servei interessat, responsable del contracte,
per tal que elaborin informe relatiu als criteris de valor.
Tercer.- Convocar Mesa pública de Contractació per procedir a l'obertura del sobre C,
que conté la documentació tècnica relacionada amb la proposició econòmica i
documentació tècnica relacionada amb els criteris avaluables de forma automàtica.
I sense més assumptes a tractar, essent les 12 hores i 53 minuts, la Sra.
Presidenta aixeca la sessió estenent-se la present acta de què com a secretària,
CERTIFICO.
La Secretària

Vist i plau
La Presidenta
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