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351/2018 CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS
Acta d’obertura de sobres

ACTA D’OBERTURA DE SOBRES CORRESPONENT A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE CARBURANTS
Reunits a la Sala de Plens de la Mancomunitat La Plana, el dia 1 d’agost de 2018 a les
12.00 hores, es reuneix la Mesa de Contractació, formada per la Sra. Anna Magem
Marsó, que actuarà com a Presidenta, la Sra. Imma Codony Soler (Vocal), la Sra.
Laura Arqués Pous (Vocal) i el Sr. Josep Rovira Sadurní, que actuarà com a Vocal i
Secretari de la Mesa.
L’objecte de la sessió és la constitució de la mesa i l’obertura de sobres corresponent
a les pliques presentades per prendre part a la licitació del contracte de
subministrament de referència convocat per Resolució de Presidència de data 9 de
juliol de 2018.
Seguidament s’accedeix a l’aplicació del Sobre digital de l’AOC i s’apliquen les
credencials de dos dels custodis i seguidament el Secretari procedeix al recompte de
les proposicions presentades i a la seva confrontació amb la certificació de
proposicions. No hi és present cap licitador ni públic a l’acte d’obertura.
A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats dintre
del termini i en la forma escaient, ordenant la Presidenta l'obertura del Sobre electrònic
«A» que fan referència a la documentació acreditativa del compliment dels requisits
previs.
La Presidenta acorda procedir a examinar formalment la documentació presentada,
donant fe el Secretari de la relació de documents que figuren.
La Mesa de Contractació declara admeses les següents proposicions:

1

Licitador
SERVEIS TARADELL CARBURANTS S.L.

Tota vegada que no s'ha d'esmenar la documentació del sobre A, es procedeix a
l'obertura del Sobre electrònics «B» (proposició econòmica i altres criteris
quantificables automàticament), amb el següent resultat:
Es fa constar que tot i que a la oferta presentada el licitador no ha indicat
expressament que procediria a la neteja interior del dipòsit de gasoil, sí que aporta

certificat d’empresa acreditada per realitzar la neteja, la qual cosa s’interpreta com que
sí que ofereix aquesta millora.
Licitador

SERVEIS

Puntuació

Puntuació

Puntuació

Total

criteri:

criteri:

criteri: Neteja

Puntuació

Millor

Proximitat dels

interior del

criteris

oferta

punts de

dipòsit gasoil

automàtics

econòmica

subministrament

70 punts

25 punts

5 punts

100 punts

TARADELL
CARBURANTS
En conseqüència, la Mesa proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació del
contracte, en haver estat ala única empresa que ha presentat oferta, a la proposició
presentada per SERVEIS TARADELL CARBURANTS, S.L.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió, a les 12.15
hores de la data indicada, de la qual s’estén la present acta amb la signatura
d’autorització de la presidenta i del secretari de la Mesa.

Anna Magem Marsó
Presidenta

Signatura: CN=TCAT P ANNA MAGEM MARSÓ - DNI
77274037V, SERIALNUMBER=77274037V,
G=ANNA, SN=MAGEM MARSÓ, T=Presidenta,
OU=Presidencia, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Mancomunitat Intermunicipal Voluntaria La Plana,
C=ES
Data: 02/08/2018 09:24:36

Josep Rovira Sadurní
Secretari

Signatura: CN=TCAT P JOSEP ROVIRA SADURNÍ DNI 77286642H, SERIALNUMBER=77286642H,
G=JOSEP, SN=ROVIRA SADURNÍ, OU=SecretariaIntervenció, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Mancomunitat Intermunicipal Voluntaria La Plana,
C=ES
Data: 02/08/2018 08:43:29

