OFICINA DE CONTRACTACIÓ, COMPRES, GESTIÓ PATRIMONIAL I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA PRÈVIA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ i
OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 1 DEL PROCEDIMENT OBERT,
CONVOCAT PER L’AJUNTAMENT DE MANRESA, PER A LA LICITACIÓ
DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PELS
VEHICLES DE LA FLOTA DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA
En data 29 de febrer de 2016, a partir de les 10.10 hores, i de manera
electrònica a través de la plataforma de contractació pública VORTALgov, es
constitueix la MESA DE CONTRACTACIÓ, integrada pels membres que tot
seguit s’esmenten, de conformitat amb el que determina el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, en la seva clàusula 18a, amb l’objecte de procedir
al recompte de les ofertes rebudes per participar en la licitació del contracte de
subministrament de carburant pels vehicles de la flota de l’Ajuntament de
Manresa, i comprovar la presentació de la documentació continguda en el
sobre núm. 1.
. President:
Josep M. Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Governació.
. Secretari:
Esteve Albàs Caminal, cap de l’Oficina de Contractació, Compres,
Gestió Patrimonial i Inversions.
. Vocals:
José Luis González Leal, Secretari general de l’Ajuntament de
Manresa.
Josep Trullàs Flotats, Interventor de l’Ajuntament de Manresa.
Jordi Mora Soria, Inspector en Cap de la Policia Local.
Josep M. Muncunill Soleda, Cap de Secció de Manteniment de la Via
Pública.
Pere Massegú Brugera, Cap de Serveis Públics.
Constituïda la Mesa, es fa esment de l’única oferta presentada que és la de
Solred, SA. El sobre núm. 1 ha quedat obert efectivament el dia 29 de febrer de
2016 a les 10:20:12 hores. S’adjunta, formant part de la present acta, el detall
d’aquest tràmit electrònic.

A la vista de que l’única empresa participant ha declarat ser apta per contractar
amb el sector públic i tenir la capacitat d’obrar i les condicions de solvència
econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits
que s’estableixen en el plec de clàusules administratives particulars, la Mesa
admet la proposta a l’espera de l’obertura del sobre -2- que conté les propostes
avaluables segons un criteri de valor.
El president dóna per finalitzat l’acte d’obertura del sobre núm. 1 i, per a que
consti, s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, jo, com a secretari, en dono
fe.
Diligència: Certifico
la integritat i
autenticitat
d'aquest document.
El cap de l'Oficina
de Contractació,
Compres, Gestió
Patrimonial i
Inversions - Esteve
Albàs Caminal

