EXP. 2021/026/SU

EXPEDIENT 2021/026/SU
ACTA D’OBERTURA DE LES OFERTES PRESENTADES PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT DEL COMBUSTIBLE PER ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA DEL PARC MÒBIL DE
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA (EXP. 2021/26/SU)
Amposta, 20 de gener de 2022.
Essent les dotze hores es constitueix la Mesa de contractació designada en el procediment obert
convocat per l’adjudicació del contracte de subministrament del combustible per als vehicles i
maquinària del parc mòbil de l’Ajuntament d’Amposta.
La Mesa resta constituïda per:
President: Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President
Vocal:Verònica Arasa Gallego, Secretària Acctal. de l’Ajuntament d’Amposta.
Vocal: Maria del Mar Medall Gonzàlez, Interventora de l’Ajuntament d’Amposta.
Vocal. Sandra Nágera Fernández, enginyera tècnica d’obra pública.
Secretària de la Mesa: Sabina Sanón Monllau, funcionària de l’Ajuntament d’Amposta.
La Mesa de contractació en reunió interna el dia 5 de gener de 20222, mitjançant l’eina Sobre digital,
va procedir a l’obertura del sobre A de les ofertes següents:
Per a la licitació corresponent a "Contractació del subministrament de combustible per als
vehicles i maquinària del parc mòbil (EXP. 2021-026- SU)" amb el codi d'expedient "2021-026-SU"
que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 04/01/2022, a les 23:59, les
proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a
continuació:
Denominació
social

NIF

Data
d'entrada

Hora d'entrada

Registre d'entrada

Solred, S.A.

A79707345

04/01/2022

23:58:40

E/000044-2022

La mesa de contractació procedeix a l’obertura del sobre digital A, comprovant que manca un
document a la documentació presentada pel licitador, per la qual cosa se li fa requeriment.
En data 19 de gener de 2022 i mitjançant la Plataforma de Contractació Pública, el licitador
aporta la documentació requerida.
Reunida la mesa en la data indica mitjançant la Plataforma de Contractació Pública, la Mesa de
contractació procedeix a l’obertura del sobre digital B de la dues única empresa que ha
presentat oferta. Es comprova que la documentació aportada i que l’oferta presentada és la
següent:
- SOLRED SA: percentatge de descompte per litre subministat que s’ofereix sobre el preu de
venda al públic és d’un 6%, taxes i impostos inclosos.
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Amb tot l’indicat, la mesa de contractació comprova que l’empresa SOLRED SA està inscrita al
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector pública i proposa a la mateixa
l’adjudicació del contracte de subministrament de combustible per als vehicles i maquinària del
Parc Mòbil, previ requeriment per tal que en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del
següent en que hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de les
circumstàncies referides a les lletres a) a c) de l’apartat 1 de l’article 140 de la LCSP, de disposar
efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte, de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat social i autorització en favor de l’Ajuntament d’Amposta per consultar quantes vegades
sigui necessari durant la vigència del contracte el compliment d’aquestes obligacions tributàries i
amb la Seguretat social.
La data i hora de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els efectes
que corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de
formalització de la signatura electrònica pels membres de la mesa de contractació.
I essent aquesta la única escomesa encomanada, s’aixeca la sessió a les 12:30 hores del mateix
dia i de tot el que s’ha tractat es formula la present acta, de que, com a Secretària, certifico.
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