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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D'OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1,
CORRESPONENT AL SUBMINISTRAMENT DE LA CABINA DE DISCS PRINCIPAL DEL
CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DE L'AJUNTAMENT, MITJANÇANT
ARRENDAMENT PER UN TERMINI DE 36 MESOS AMB OPCIÓ DE COMPRA

L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i l'obertura dels sobres número 1
corresponents a les pliques presentades per optar al procediment de contractació convocat
per Decret d'Alcaldia de data 24 de novembre de 2014, i publicat en el BOP número 13.385
el dia 5 de desembre de 2014.

La secretària llegeix l'anunci esmentat i les disposicions legals aplicables, especialment
l'article 320 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text
refós de la Llei de contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), l'article 22.1 del
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de contractes del Sector Públic, i els articles 81 i 82 del Reglament general
de la Llei de contractes, aprovat per Reial decret 1098/2001 de 12 d'octubre.

Han participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent:

 1.- BANSABADELL RENTING, SLU, amb NIF B60854932
 2.- NEXTRET, SL, amb NIF B60345527
 3.- PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL, amb NIF B64161250

Tot seguit la presidenta ordena l'obertura del sobre núm. 1 i la Mesa procedeix a la
qualificació de la documentació administrativa acreditativa de la personalitat jurídica,
capacitat d'obrar, apoderament i solvència econòmica, financera, tècnica i professional dels
licitadors i demés requisits a què es refereix l'article 146.1 del TRLCSP, així com de la
demés documentació exigida en el plec de clàusules administratives i econòmiques
particulars reguladores de la licitació (en endavant PCAP).

En conseqüència, i d'acord amb la clàusula X.2 del Plec de  clàusules administratives i
econòmiques particulars reguladores de la contractació, la Mesa acorda concedir a les
següents empreses un termini no superior a tres dies hàbils per tal que aportin la següent
documentació:

- BANSABADELL RENTING, SLU:



Vocals 

M. Glòria Gou Clavera Rosa Diví Desvilar

Eduard Berloso i Ferrer

David Alvarez Carreño

El secretari

M. Àngels Planas i Crous

La presidenta

1) Fotocòpia DNI representant
2) Documentació justificativa de la solvència tècnica, d'acord amb la clàusula IX.1.B del
PCAP.
3) Declaració responsable relativa al grup empresarial al qual pertany l'empresa licitadora

- NEXTRET, SL

1) Documentació justificativa de la solvència tècnica relativa als tres darrers anys, d'acord
amb la clàusula VII del PCAP.

- PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL

1) Escriptures originals de constitució de la societat o bé còpia simple amb compulsa
notarial, de conformitat amb la clàusula IX del PCAP.

Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a un quart de deu,
de la qual cosa dono fe.


