ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DEL SOBRE A: DOCUMENTACIÓ
GENERAL, PERSONALITAT JURÍDICA I JUSTIFICANTS.

Identificació de la reunió
En data 5 de juny de 2020, a les 12:30 hores, per videoconferència es reuneix la Mesa de
Contractació amb els següents assistents:

President:
Secretari:
Vocals:

Sr. Lluís Solà Carandell, Director Administratiu.
Sr. Lluís Ballester, Responsable de la Unitat de Compres i Contractació.
Dra. Gisela Colet, Responsable de l’Àrea de Suport a la Recerca.
Sr. Xavier Amorós, Tècnic de la Unitat de Compres i Contractació.
Sr. Ezequiel Soldevila, Responsable Financer.
Sra. Sara Garcia, Assessoria Legal.

Objecte de la sessió:
Obertura del Sobre A.
Exp.: 16-2020. Contracte de subministrament de dissolvents en bidons retornables de seguretat
de l’Institut Català d’Investigació Química. Data de publicació a la plataforma electrònica de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya el 18.05.2020.
La Mesa de Contractació es reuneix en sessió de caràcter intern per videoconferència per tal
d’obrir els Sobres A dels licitadors que han presentat la documentació dins el termini establert.

La tasca a realitzar és la següent:
-Revisar si hi ha defectes o errors materials de caràcter esmenable en la documentació
presentada.
- Deixar constància de forma expressa i detallada en la present Acta, del contingut de les
esmenes a realitzar per part dels licitadors.
- Donar instruccions al Secretari de la Mesa per tal que notifiqui formalment als licitadors, la
documentació dels quals conté defectes o errors materials de caràcter esmenable, que tenen
un termini no superior a tres dies hàbils per esmenar-los. Si aquests defectes són degudament
solucionats dins del termini fixat, el licitador en qüestió serà admès a participar en la licitació. Si
pel contrari, no es dóna compliment al requeriment efectuat, o aquest es complimenta fora del
termini atorgat, l’empresa serà exclosa de la licitació.

Desenvolupament de la sessió:

El secretari informa als membres de la mesa de les empreses licitadores que s’han registrat i
lliurat la documentació a l’eina del Sobre Digital.
Un cop informada la Mesa, havent-hi el quòrum mínim de dos custodis i havent aplicat aquests
les seves credencials dins de termini, el President indica que es procedeixi a l’obertura dels
sobres Digitals A. Seguidament, els representants dels Serveis Jurídics i del Departament
Financer de la Mesa de contractació, procedeixen a revisar els documents, obtenint-se la
següent qualificació:
1) Es considera correcta la documentació presentada pel licitador i en conseqüència queda
admès:
PANREAC QUIMICA, SLU
2) No s’han detectat errors o omissions.

S’adjunta a la present acta el certificat de registre d’obertura del sobre A.
En conseqüència, el President acorda convidar els assistents per videoconferència a la propera
Mesa on es procedirà a obrir el Sobre digital B.
Sense cap més assumpte a tractar es tanca la sessió de la qual, com a Secretari, redacto
aquesta acta en el dia, lloc i hora indicats a l’encapçalament.

Vistiplau

El secretari
Sr. Lluís Ballester

El President
Sr. Lluís Solà i Carandell

Registre d'obertura de sobre
Licitació: EXP 16-2020
Lots: Sí
Sobre: Sobre A
Data

Acció

05/06/2020 12:28:13

El custodi i membre de la mesa Lluís Ballester Cid Ballester Cid ha aplicat les credencials al sobre Sobre A, a
data i hora 05/06/2020 12:28:13 (Credencials aplicades: 1/2).

05/06/2020 12:29:46

El custodi i membre de la mesa Lluís Solà Carandell Solà Carandell ha aplicat les credencials al sobre
Envelope A, a data i hora 05/06/2020 12:29:46 (Credencials aplicades: 2/2).

05/06/2020 12:34:44

El custodi i membre de la mesa Lluís Solà Carandell Solà Carandell ha obert el sobre Envelope A, a data i
hora 05/06/2020 12:34:44.

