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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIó
CETEBRADA EL 28 DE NOVEMBRE DE 2018.

o
Ordre del dio:
El 28 de novembre de 2018 o les ]-2.45 hores es reuneix lo Meso de
Controctoció permonent de l'Oficino Antifrou de Cotolunyo per vo'loror lo
documentoció de coròcter tècnic presentodo per l'empreso Discount
informòtic SL en lo licitoció del controcte de subministroment,per
proposor o l'òrgon de controctoció l'empreso odjudicotòrio i requerir o
l'esmentodo l'empreso lo documentoció justificotivo d'ocord omb lo
clòusulo 14 del Plecs de clòusules odministrotives que regeixen el
co ntro cte.(Expedient nú mero C-2O18-OOO4-O)

Assistents:
Sr. Angel Egeo i Llqnés,

cop de l'Areo d'Administroció, Recursos
Humons i Pressupost President de lo Meso de controctoció
permonent en compliment de lo resolució del director de l'Oficino de
doto 10/04/2017.
Sro. Roso M. Pérez, cop de l'Areo de Legisloció i Assumptes Jurídics
vocol en funcions d'ossessorio jurídico de conformitot omb lo
resolució del director de I'OAC del LO/Oa/2OI7.

i

Sro. Montserrot Roviro en substitució de lo Sro. Morio Guiu Sollent,
oïdoro de comptes del Porloment de Cotolunyo i vocol en funcions
de control econòmic-pressupostori nomenot per resolució del
director de l'Oficino de doto tO/O4/2Ot7. Lo Sro. Roviro es connecto
de formo telemòtico o lo reunió mitjonçont videoconferèncio.
Sr. Bruno Gonzólez iVoldelièvre, cqp de l'Areo d'Anolisi
Pqrticuloritzodo de lo despeso público, vocol de lo Meso permonent
de controctoció designot per resolució del director de I'OAC de doto
LO/04/201-7.
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JordiTres iVilodomot, cop de Formoció, vocol de lo Meso
permonent de controctoció designot per resolució del director de
I'OAC de doto 7O/O4/2OL7.

Sr.

Sro. Julio Moyons i Fuster, tècnico de lo Direcció d'Anòlisi que octuo
com o secretòrio de lo Meso de conformitot omb lo resolució del
director de I'OAC de doto t9/O4/2Of7.

Resum de lq reunió:
1.-El Sr Egeo obre lo sessió i recordo o lo resto d'ossistents que el dio 22 de
novembre lo Meso vo qcordor requerir o l'empreso Discount lnformotico
S.L lo documentoció que reflecteixi les corocterístiques tècniques
concretes dels equips o instol'lor que es contemplen en lo sevo oferto, per
tol de poder voloror si els moteixos s'odeqüen o les corocterístiques
requerides en el plec de prescripcions tècniques del controcte.
El president informo que lo empreso ho presentot lo documentoció dins del

termini otorgot.
2.-Lo Sro. Serrono comprovo lo documentoció presentodo per l'empreso
relotivq o les corocterístiques tècniques dels equips oferts i informo ols
membres de lo Meso que compleix tots els requisits tècnics regulots ol
plecs i que és conforme omb l'oferto presentodo per l'empreso.
5.-A lo visto del resultot de lo voloroció oprovodo per lo Meso en lo reunió
celebrodo el dio 22 de novembre de 2018, lo Meso de controctoció, per
unonimitot, ocordo elevor o l'òrgon de controctoció lo proposto
d'odjudicoció del controcte o fovor de l'empreso Discount lnformotico S.L

4.-l d'ocord omb el que estobleix lo bose 14 del Plec de Clòusules
Ad ministrotives Po rticu lo rs, prèvio ment o I'odjudicoció, es req uereix
I'empreso Discount lnformotico S.L. per tol que. en el termini de set
(7) dies hòbils o comptor des de lo posodo o disposició d'oquest
requeriment, oporti, mitjonçont presentoció per I'eino de Sobre Digitol, o bé
mitjonçont el registre presenciol o electrònic de l'Oficino Antifrou de
Cotolunyo, lo documentqció següent:
. Escripturo de constitució de lo societot iestotuts de lo moteixo, on
quedi degudoment reflectit el seu objecte sociol. En cos que hi hogi
hogut modificocions posteriors de I'objecte sociol, col oportor lo
dorrero modificoció omb lo versió vigent. Tot oixò d'ocord omb lo
inscripció i successives modificocions inscrites ol Registre Mercontil.
r Per tol d'ocreditor lo solvèncio econòmico i finoncerq, els comptes
onuols oprovots i dipositots ol Registre Mercontil, dels dorrers tres
onys (ort.87.3.o de lo Llei 9/2OL7, de 8 de novembre, de Controctes
del sector públic).
r Per tol d'ocreditor lo solvèncio tècnico i professionol, lq reloció dels
subministroments d'iguol o similor noturoleso que el que constitueix
I'objecte del controcte, efectuots en els dorrers tres onys (ort. 89.3
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de lo Llei 9/2OtO7, del 8 de novembre, de Controctes del sector
públic).
Certificoció d'estor ol corrent de les obligocions tributòries dovont
de I'Agencio Estotol de Administroción Tributòrio i de I'Agèncio
Tributòrio de Cotolunyo.
Certificoció d'estor ol corrent de les obligocions de Seguretot Sociol
En cos de disposor d'uno plontillo de més de 250 trebollodors, el plo
d'iguoltot preceptiu.

ossumptes o troctor o les 15.50 hores el President oixeco lo
fe.
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