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PARCTEC VIC, SL

ACTA D’OBERTURA DE SOBRES NÚM. 2-A

EXPEDIENT NÚM. 2/12

PROCEDIMENT OBERT TRAMITAT PER CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI, CORTINES I COMPLEMENTS PER A LA INCUBADORA TECNOLÒGICA I ELS ESPAIS PER A GRUPS DE RECERCA, AL CENTRE DE SERVEIS AVANÇATS DEL FUTUR PARC
DEL CONEIXEMENT I LA INNOVACIÓ DE VIC

Identificació de la sessió
Núm.: 2/12
Data: 30 d’octubre de 2012
Horari: d’11.00 a 11.20 h
Lloc: Seu social de Parctec Vic, SL

Persones assistents
Mesa de contractació: President: Xavier Mercadal Palomera
Vocals:
Antoni Mora Puigví
Arnau Bardolet Rifà
Secretari: Josep Terradellas Cirera
Altres persones:

de Badia Advocats, SLP:

Jordi Grau Cardús

Desenvolupament de la sessió
Les persones assistents que integren la mesa de contractació designada per al present
procediment procedeixen a donar compliment al que preveuen les clàusules 16 (apartats 8 i 9) i 17 del plec de clàusules particulars que el regeix (en endavant, PCP). Si no
s’indica el contrari, tots els acords que va prenent la mesa s’adopten per unanimitat.
L’objecte d’aquesta sessió, en conseqüència, és: 1) determinar les empreses que acrediten la capacitat i la solvència exigides pel PCP, i excloure motivadament les que no
les acrediten, i 2) donar a conèixer els licitadors admesos i els exclosos i la causa d’exclusió; concedir als oferents o als seus representants la possibilitat d’examinar els sobres núm. 2 presentats, de contrastar-los amb l’assentament respectiu del llibre de re1
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gistre, de sol·licitar els aclariments i de formular les observacions que creguin oportuns
i, finalment, obrir els sobres núm. 2, i també el sobre núm. 2-A inclòs en cada un d’ells.

1. Determinació dels licitadors admesos i exclosos:
El secretari comença informant que l’únic licitador que després de l’obertura dels sobres núm. 1 va haver de ser requerit a l’efecte ha aportat la documentació que se li va
demanar, i que ho ha fet dintre del termini concedit segons allò que preveu la clàusula
16.4 del PCP.
Un cop analitzada la documentació aportada i l’esmena efectuada, i un cop verificat
que les cinc empreses reuneixen les condicions exigides de capacitat i de solvència, la
mesa de contractació declara esmenades les errades i omissions, i admesos els licitadors següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Instal·lacions integrals i equipament per l’hàbitat, SL (KAUSA)
Bernadí, SA
Arlex Design, SL
Maieroffice, SL
Expert Line, SL.

2. Obertura dels sobres núm. 2 i 2-A:
Fet això, la mesa passa a donar compliment a allò que preveu la clàusula 17 del PCP, en
un acte públic al qual no assisteix cap representant dels licitadors.
A tal efecte, el senyor president adverteix les persones assistents del fet que poden
examinar els sobres núm. 2 presentats i declarats admesos, contrastar-los amb l’assentament respectiu del llibre de registre, sol·licitar els aclariments i formular les observacions que creguin oportuns, sense que ningú manifesti res al respecte.
En no demanar cap de les persones assistents majors precisions, el senyor president
ordena l’obertura dels sobres núm. 2, per l’ordre indicat més amunt, de la qual cosa en
resulta, en un primer examen no exhaustiu, que cada un d’ells conté la proposta tècnica que demana l’annex 4 del PCP, tant en suport paper com en suport informàtic, per
bé que no sembla que la del licitador Bernadí, SA, inclogui la relació detallada que reprodueixi els annexos 1 i 2 del plec de prescripcions tècniques.
Els cinc sobres núm. 2-B presentats per aquestes mateixes empreses estan assegurats
de tal manera que queda garantida la seva inalterabilitat fins la data d’obertura, sota la
custòdia del secretari de la mesa.
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A continuació s’acorda que a partir d’ara, i prèviament a l’obertura pública dels sobres
núm. 2-B, els dos vocals de la mesa duguin a terme l’avaluació del criteri núm. 1 previst
en la clàusula 19.3.1 del PCP, que no és quantificable mitjançant la mera aplicació de
fórmules.
Es recorda a les persones assistents que l’obertura dels sobres núm. 2-B tindrà lloc el
proper dia 6, en aquest mateix indret, a les 11.00 hores.
Finalment el senyor president convida les persones assistents perquè manifestin els
dubtes que puguin tenir o perquè demanin les explicacions que considerin necessàries,
tant pel que fa als preliminars i el desenvolupament de l’acte com pel que fa a qualsevol altra qüestió que hi guardi relació.
Atès que cap de les persones assistents demana que es faci constar res més en particular, el senyor president dóna l’acte per acabat.
Tota la documentació presentada en els sobres núm. 2-A queda unida a l’expedient.
I perquè quedi constància del que s’ha tractat jo, el secretari, redacto aquesta acta i la
sotmeto a la signatura dels altres membres de la mesa de contractació.

Xavier Mercadal Palomera

Antoni Mora Puigví

Arnau Bardolet Rifà

Josep Terradellas Cirera
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