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ACTA REVISIÓ DOCUMENTACIÓ PRÈVIA
A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
SISTEMA D'ADJUDICACIÓ:
PROCEDIMENT OBERT – TRÀMIT
ORDINARI – SOTMÈS A REGULACIÓ
HARMONITZADA

1) Identificació de la reunió:
Núm. de la sessió: 5
Dia: 13 de març de 2018
Hora: 10:00
Lloc: Universitat Rovira i Virgili. Sala Tàpias. Edifici Rectorat. c/ Escorxador, s/n 43003
Tarragona
EXP.NÚM. PL: URV.N01.04.01 SU 35/17
Objecte del contracte: Subministrament d'equipament per al balanceig de dades a la xarxa
de la URV i serveis associats
Unitat que convoca: Oficina de Contractació
Data de publicació als diaris oficials :
DOGC Núm. 7509 - 1.12.2017
Rectificació: DOGC Núm. 7521 - 21.12.2017:
2) Assistents:
Sra. Sílvia Montserrat Sancho Roca, presidenta
Sra. Encarna Perez Ruiz, vocal en representació del Servei de Recursos Informàtics i TIC
Sr. Enrique Jaime Sánchez Garcia,vocal en representació del Servei de Recursos Econòmics
Sra. Mireia Herranz Aparicio, tècnica del Gabinet Jurídic
Sra. Cristina Milà Rovira, secretària

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=7fe0141f39d10ffb

Convidats: --------Excusen la seva absència:-----------------Sr. Joaquim Via Rovira, vocal en representació del Consell Social
Sr. Lluís A. Ariño Martin, vocal en representació de Gerència

3) Contingut i resultat de la sessió
En compliment del que disposen les normes de contractació, així com el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, la sessió té per objecte la qualificació dels documents presentats pel
licitador/s que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, a que es refereix la clàusula
quinzena de l'esmentat Plec.
Dins del termini de presentació de la documentació l’empresa ACUNTIA S.A.U. ha presentat la
documentació següent:
Nom
ACUNTIA S.A.U.

Núm.reg d’entrada
3073

Data
9-3-2018

Hora
8:25

Documentació presentada:
-

-

Darrer rebut de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de l’exercici corrent
acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula
de l’Impost.
DNI vigent del Sr. Vicenç Benages Borrell.
Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP.

Signat per: Maria Cristina Milà Rovira
Càrrec: Tècnica de Gestió Administrativa de Contractació
Data: 13-03-2018 14:19:56

Signat per: Sílvia Montserrat Sancho Roca
Càrrec: Vicegerent
Data: 15-03-2018 12:25:33

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttps://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
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-

Fora de termini: --------------Resultat obtingut:
Examinada la documentació presentada, la mesa considera correcta la documentació aportada,
sense perjudici del que es pogués detectar amb posterioritat a l'acte.
Conclosos els treballs objecte de la sessió, la presidenta dona per finalitzada la mateixa a les
10:20 hores, de la qual, com a secretària estenc la present acta.

La secretària

La presidenta

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, (original i còpia),
expedit per a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, per un import
de 2.049,78€, (en valors).
Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis 264,26€ IVA inclòs,
corresponent a la despesa de l'anunci de licitació publicat al DOGC.

Signat per: Maria Cristina Milà Rovira
Càrrec: Tècnica de Gestió Administrativa de Contractació
Data: 13-03-2018 14:19:56

Signat per: Sílvia Montserrat Sancho Roca
Càrrec: Vicegerent
Data: 15-03-2018 12:25:33
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