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ACTA DE REUNIÓ DE LA MESA DE SUBMINISTRAMENT DE ROBA OPERATIVA PEL
SERVEI DE POLICIA MUNICIPAL

L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i la presentació de l'informe de 14 d'abril
de 2016, emès per l'intendent en cap de la Policia Municipal, relatiu a la valoració de la
proposició presentada per l'empresa "SATARA SEGURIDAD, SL" a la licitació convocada
pel subministrament de roba operativa per a la Policia Municipal, per haver-se identificat
com a oferta anormalment baixa o desproporcionada.

La presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el Cartipàs Municipal de data 29
de juny de 2015, i el secretari llegeix les disposicions legals aplicables, especialment
l'article 320 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei de contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP) i l'article 21 del Reial
decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.

D'acord amb l'acta de la Mesa de Contractació de 7 de març de 2016 es va acordar donar
tràmit d'audiència per a la justificació de l'oferta presentada a l'empresa "SATARA
SEGURIDAD, SL".

Atès que de conformitat amb l'informe esmentat, la documentació presentada per l'empresa
"SATARA SEGURIDAD, SL" ha quedat suficientment justificada i dóna compliment al
requeriment efectuat.

La Mesa aprova l'esmentat informe, i en virtut del mateix proposa l'adjudicació del contracte
pel subministrament de roba operativa pel servei de Policia Municipal a l'empresa "SATARA
SEGURIDAD, SL" amb NIF B98001282.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a la una i deu del
migdia i signa aquesta acta juntament amb el secretari, que en dóna fe.



David Alvarez Carreño

El secretari

M. Àngels Planas i Crous

La presidenta


