Procediment: Contractació
Expedient: 256/2017/SQSCR

ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE 1
PROCEDIMENT
Tramitació
Denominació del contracte

Ordinària
Servei de retirada, trasllat i desballestament de
vehicles declarats fora d’ús.

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Presidenta:
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Titular:
Titular:
Titular:
Titular:
Suplent:

Elisabeth Oliveras i Jorba, alcaldessa
Manuel Vargas Aguilar, cap de la Policia Local.
Andreu Tapia Montiel, sergent de la Policia Local.
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament.
Ester Panadero Jiménez, interventora de l’Ajuntament.

Vanessa Pérez Moya, tècnica de Gestió, com a secretària de la mesa constituïda als
efectes de la licitació descrita en l’apartat “procediment”, faig constar:
Que en data 29 de gener de 2018 s’ha procedit a l’obertura electrònica del sobre
número 1 per tots els membres de la Mesa de Contractació.
Una vegada comprovada la Declaració responsable aportada pels dos licitadors, es
comprova que:
1- Auto desguace Castellar, SL ha presentat la declaració correctament.
2- Fragnor, SL ha d’esmenar la declaració presentada, pel que es refereix a
l’apartat 12 on no s’especifica si autoritza o no a l’Ajuntament a consultar les
dades d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
En data 29 de gener de 2018 es practica la notificació del requeriment esmentat
mitjançant la plataforma electrònica Vortal, donant resposta Fragnor SL al
requeriment en data 30 de gener de 2018 amb l’aportació de la Declaració
responsable degudament esmenada.
Per tant, la relació de licitadors admesos és la següent:
1. AUTO DESGUACE CASTELLAR, S.L.
Data de presentació: 19/01/2018 11:39:19
Referència de l’oferta: PT1.RPL.1456825
2. FRAGNOR, SL.
Data de presentació: 24/01/2018 15:33:47
Referència de l’oferta: PT1.RPL.1460968
I perquè així consti, signo la present acta d’obertura per a l’adjudicació del contracte
administratiu de referència a l’apartat “procediment”, la qual presenta un cos d’1
pàgina, al municipi, en la data de la sessió.
La secretària de la mesa,
CPISR-1 C Vanessa
Pérez Moya
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