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ACTA sobre A-B

Mitjançant videoconferència en acte privat, i sent les 12:31 hores del dia 7 de
setembre de 2020, es constitueix la Mesa de Contractació que ha d'efectuar
l'obertura, dels sobres A, documentació administrativa i sobres B, oferta
econòmica i resta de documentació relativa als criteris avaluables de forma
automàtica de les proposicions presentades per a participar en el procediment
obert, del contracte del servei de coordinació, assistència tècnica, muntatge i
desmuntatge de les instal·lacions definitives i/o temporals, d’actes, fires,
exposicions, mostres, stands, revetlles, enllumenats festius de carrers, enllumenat
nadalenc i manifestacions anàlogues organitzats i/o promoguts per l’Ajuntament
d’Esplugues de Llobregat, presidida per la regidora Montserrat Zamora Angulo ,
que actua com a Presidenta de la Mesa, per delegació del Sr. Eduard Sanz
García, Regidor delegat de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, i pels vocals, Sra.
Veronica Barquero Miró, Tresorera de l’Ajuntament, per delegació de l’Interventor
de l’Ajuntament; el
Sr Jose Luis Garcia Rodríguez, Coordinador Tècnic
d’Instal·lacions, el Sr. Pedro Carmona Pérez, Secretari de la Corporació i la
Lletrada de Serveis Generals, Sra. Elia Planas Gabriel, que actua com a secretaria
de l’esmentada Mesa.
A continuació la secretaria dona compte de l’acte previ de l'obertura del sobre A
de la oferta presentada a fi de procedir a la qualificació de la documentació
continguda en les mateixes informant del seu resultat, havent presentat oferta per
la següent empresa:

CITELUM IBERICA, S.A.
La documentació va ser valorada de forma correcta i admesa per la Mesa.
Seguidament, per part del secretari de la Mesa es procedeix a l'obertura del Sobre
B oferta econòmica i resta de documentació relativa als criteris avaluables de
forma automàtica:
La oferta presentada es:

Al major descompte lineal en % realitzat sobre els preus unitaris, referit al PREU A.
o

CITELUM IBERICA, S.A.: una oferta de descompte a aplicar de forma
lineal als preus unitaris referit al PREU A del 1,00%.

Al major descompte lineal en % realitzat sobre els preus unitaris, referit al PREU B.
o

CITELUM IBERICA, S.A.: una oferta de descompte a aplicar de forma
lineal als preus unitaris referit al PREU B del 1,00%.
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A la millora dels següents SLA’s prevists als plec de condicions tècniques del
contracte.

oServei Ordinari Programat: Ofereix un 1 dia des de la comunicació.
Si
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No

oServei extraordinari no programat: Ofereix 1 dia de reducció sobre els 4 dies
previstos en els plecs per a la presentació de la proposició.
Si
No

oServei extraordinari no programat: Ofereix les següents hores de reducció
sobre l’agilitat de resposta no superior a 24 hores.
4 hores de reducció
8 hores de reducció
12 hores de reducció
16 hores de reducció
20 hores de reducció

oTreballs d’emergència / urgència: Ofereix els següents
minuts de reducció: 15 min de reducció
30 min de reducció
45 min de reducció

oMillora de la qualitat ambiental dels vehicles adscrits al contracte.
oCITELUM IBERICA, S.A.: no proposar cap millora en quant a la qualitat
mediambiental dels vehicles adscrits al contracte.

La Mesa manifesta que tota la documentació del Sobre B oferta econòmica i resta
de documentació relativa als criteris avaluables de forma automàtica es remetran
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als Serveis Municipals corresponents a fi que emetin l'oportú informe de valoració,
el qual s’elevarà a la Mesa que donarà compte de la puntuació obtinguda per la
empresa licitadora, per la qual cosa es declara la suspensió d’aquesta sessió fins a
l’emissió del informe de valoració del serveis tècnics.
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Finalitzada la reunió, i essent les 12:39 hores, per la secretaria de la Mesa
s'aixeca la present Acta que firmen tots els assistents, en el lloc i data a l’inici
assenyalat.
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