R/N: IT/CP00034 IT-2021-820

Obertura sobre únic
Modalitat

Contracte Públic

Expedient

IT-2021-820

Unitat
promotora

Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Procediment

Obert simplificat

Tramitació

Urgent

Objecte

Servei de manteniment preventiu i correctiu , revisió decennal, de l'equip
d'alçada de quatre vehicles autoescala del cos de Bombers de la Generalitat

Tipus

Serveis

Identificació de la sessió
Data: 9 de set. de 2021
Horari: 11:00:00
Lloc: Microsoft Teams

Assistents
Nom
Francesc Xavier Font Roa

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

President

Mónica Olmos Castiella
Consol Serrano Rodríguez

Secretària
Vocal en
representació d'Intervenció /
Control Intern
Vocal en representació
d'Assessoria Jurídica
Vocal

Cap del Servei de Contractació
i Patrimoni
Cap de Secció de Contractació
Supervisora de Comptabilitat i
Control

Lourdes Piqué Carreras
Pau Vidal

Tècnica de l'Assessoria
Jurídica
Tècnic Superior

Desenvolupament de la sessió
Reunida la mesa de contractació de forma telemàtica amb la utilització de mitjans electrònics,
integrada pels membres abans esmentats, d'acord amb allò que estableix el Plec de clàusules
administratives particulars que regeix aquest contracte per tal d'obrir el sobre únic d'aquesta
licitació.
El president obre la sessió amb la lectura de l’anunci de licitació i informa que, d'acord amb el
certificat emès per l'eina Sobre Digital de data 23/08/2021, que s'incorpora al gestor electrònic
d'expedients de contractació, ha presentat oferta les empreses següents:
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Un cop els custodis (president i secretària de la Mesa de Contractació) apliquen les seves
credencials en l'eina Sobre Digital, s'accedeix als sobres presentats.
La Mesa de Contractació examina la documentació administrativa presentada per les
empreses i considera que la documentació presentada és correcta i, per tant queden admeses
a la licitació.
A continuació, s’obre l’ oferta valorable automàticament que queda resumida de la forma
següent:
ITURRI,SA

SERCOIN, S.L

Pressupost màxim
licitació sense

Pressupost total
oferta sense IVA

57.280,00 €

51.560,00 €

Cost del manteniment
correctiu associat (Oferta total
1.2
del servei de manteniment
correctiu associat per 4 unitats)

72.800,00 €

72.800,00 €

COST TOTAL MANTENIMENT

130.080,00 €

124.380,00 €

1.OFERTA ECONÒMICA
Cost del manteniment
1.1
decennal
Oferta total del servei de
manteniment decennal per 4
unitats

La Mesa acorda que s’adjunti com annex a aquesta acta el document “registre d’obertura” en
el qual es recullen totes les accions realitzades a l’eina de Sobre Digital durant el procés
d’obertura de sobres i que serveix de base com a certificat de la mesa de contractació.
Una vegada finalitzat l’acte, s’envia la documentació a la representant de la Unitat Promotora
per tal que els tècnics en facin la valoració.
El president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària
Vist i plau

El president

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del Consorci AOC.
La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes
administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic".
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