ACTA OBERTURA SOBRE 2 – CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI
DE VALOR .

Reunits a l’Ajuntament de Cabra del Camp, el dia 10 de desembre a les 12
hores, es reuneix la Mesa de Contractació, en acte públic, a l’objecte de
procedir a l’obertura del “sobre 2”, corresponent als criteris de valoració no
subjecte a valoració de forma automàtica, en el procediment obert per la
contractació del servei de gestió integral amb garantia total de l’enllumenat
públic de Cabra del Camp, amb la inversió de les instal·lacions del municipi:
President:
Vocals:

Salvador Pérez Serrano. Alcalde
Carlos Garcia Martos. Administratiu de la corporació
Marià Gomis Donat. Secretari interventor de l’Ajuntament

Secretari:

Marià Gomis Donat

Assisteixen a l’Acte públic: Ningú
Per part del President es procedeix a la constitució de la Mesa i s’aprova l’Acta
de la Mesa anterior i es dona compte dels licitadors admesos a la present
licitació:
1.
2.
3.
4.

SITELEC GLOBAL DE SERVICIOS Y OBRAS
ELECNOR, S.A.
IMESAPI, S.A.
ALISEA ESCO, S.A.

Acte seguit, s’obra el sobre 2 corresponent als criteris no quantificables
automàticament.
La mesa acorda:
Primer.- Traslladar la documentació continguda en aquests sobres als
serveis tècnics per a la valoració de les mateixes de conformitat amb els
criteris establerts en el Plec de clàusules administratives particulars.
Segon.- Publicar l’Acta al perfil del contractant.
El president de la Mesa de Contractació dóna per finalitzada la present reunió
a les 12:30 hores

Un cop analitzada la documentació tècnica presentada, es publicarà en el
perfil del contractant la convocatòria de la Mesa de Contractació per tal de
procedir al resultat de la valoració del tècnic i seguidament a l'obertura del
sobre 3.
I perquè quedi constància, jo el Secretaria expedeixo la següent acta amb el
vistiplau del president.
El Secretari

Vist-i-plau,
El President,

Marià Gomis Donat

Salvador Pérez Serrano
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