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ACTA DE REUNIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L'OBERTURA DEL
SOBRE NÚMERO 1 DEL SUBMINISTRAMENT PER SISTEMA RÈNTING D'UN TURISME
PER A L'ALCALDIA, AMB CÀRRECS MENSUALS, AMB UN TERMINI CONTRACTUAL
DE 48 MESOS

L'objecte de la sessió és la conttitució de la Mesa i l'obertura del sobre número 1 de la
licitació del ocntracte de subministrament per sistema de rènting d'un turisme per a
l'Alcaldia, amb càrrecs mensuals, amb un termini contractual de 48 mesos, per un import de
licitació de 43.000,00 € (quaranta-tres mil euros), IVA exclòs.

La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia-Presidència
de composició de la Mesa de Contractació de data 31 d'octubre de 2017, i 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 (TRLCSP); l'article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la LCSP.

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

1.- ARVAL SERVICES LEASE SA, amb NIF A81573479
2.- BANCO SANTANDER, SA, amb NIF A39000013

La Secretària  fa saber als membres de la Mesa que, la plica pendent de rebre del servei
postal de Correos per part del licitador BANCO SANTANDER SA, va arribar el dia 11 de
desembre de 2017 i per tant, dins el termini concedit a la clàusula IX.3 del PCAP.

Tot seguit, la Presidència ordena l'obertura del sobre número 1 i la Mesa procedeix a la
qualificació de la documentació administrativa de la personalitat jurídica, capacitat d'obrar,
apoderament i solvència econòmica, financera, tècnica i profesional del licitador 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.

L'empresa ARVAL SERVICES LEASE SA aporta, índex relació numerada de la
documentació, declaració responsable de conformitat amb l'article 146.4 del TRLCSP ( però
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indentifica erròniament el número de l'expedient ), també aporta la indicació de la bústia
electrònica, declaració de personal amb discapacitat i declaració relativa al grup
empresarial al que pertany.

L'empresa BANCO SANTANDER SA aporta, índex relació numerada de la documentació,
declaració responsable de conformitat amb l'article 146.4 del TRLCSP ( però indentifica
erròniament el número de l'expedient ), també aporta la indicació de la bústia electrònica (
on s'especifica 3 bústies de correu electrònic ).

En conseqüència, i d'acord amb la clàusula X.2 del Plec de clàusules juridicoadministratives
i econòmiques particulars reguladores de la contractació, la Mesa acorda concedir, a les
empreses que es relacionen a continuació, un termini no superior a tres dies hàbils per tal
que esmenin els següents defectes i omisions::

ARVAL SERVICES LEASE SA, amb NIF A81573479:

- Declaració responsable de conformitat amb l'article 146,4 del TRLCSP identificant
correctament l'expedient objecte de la licitació.

BANCO SANTANDER SA, amb NIF A39000013:

- Declaració responsable de conformitat amb l'article 146,4 del TRLCSP identificant
correctament l'expedient objecte de la licitació.

- Una bústia de correu electrònic (  una ùnica ) on efectuar les notificacions, designant les
persones autoritzades a rebre les mateixes. Aquesta circumstància serà complementada
indicant un domicili, unnúmero de telèfon i fax.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:05 del
migdia i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe.


