
 
 
 
 
 

 

ACTA D’OBERTURA PÚBLICA DE PROPOSICIONS TÈCNIQUES 

SISTEMA D’ADJUDICACIÓ: PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI 

 

1.- Identificació de la reunió: 

Núm. de la sessió: 2 

Dia: 11 de maig de 2017 

Lloc: Fundació URV. Aula Multimèdia. Edifici S2 CTTi. Avd. Països Catalans nº 18 43007 

Tarragona. 

Exp. Núm: FURV 2017-02 

Objecte del contracte: Pòlissa de responsabilitat civil de la FURV . 

Unitat que convoca: Servei de Gestió Econòmica. 

Data de publicació: Al perfil del contractant 11/04/2017 

 

2.- Assistents: 

Presidenta: Lourdes Jané Ros, Directora CTTi 

Vocals: Guillem Tapias Zaragoza, David Martín Frígols, Julia Nebot Vila, Carolina Baiges Gabaldà 

Secretari: Víctor Márquez Fernández 

 

3.- Contingut i resultat de la sessió. 

a) Contingut i introducció de la sessió. 

 

En compliment del que disposen les normes de contractació, així com el Plec de 

Clàusules Administratives Particulars, la sessió té per objecte realitzar l'obertura pública 

de la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un 

judici de valor presentades pels licitadors, dins del SOBRE B, a les quals es refereix la 

clàusula onzena de l'esmentat Plec. Obert l'acte, en primer lloc, es dóna lectura a 

l'anunci de licitació, s'informa després de les proposicions rebudes, així com del nombre 

de licitadors i es convida als presents que comprovin que els sobres que contenen les 

ofertes tècniques, es troben en les mateixes condicions en què varen ser lliurats. 

 

Assisteixen en representació de les empreses licitadores: 

 

Nom Empresa 

José Calvo Lafita March JLT 



 
 
 
 

 

 

b) Comunicació del resultat de la qualificació dels documents. 

 

Tot seguit, la mesa comunica el resultat final de la qualificació de la documentació 

administrativa presentada pels licitadors, oferint als assistents l'oportunitat de 

sol·licitar les aclaracions que estimin pertinents. 

 

El resultat és el següent: 

 

Proposicions admeses: 

 

Nom Núm.reg. d’entrada 

March JLT SGE-03 

 

Propostes rebutjades: CAP 

 

c) Resultat de l’obertura de propostes tècniques:  

 

Seguidament es procedeix a obrir el sobre de les proposicions admeses, objecte de 

l'acte, amb el següent resultat: 

 

Empresa CIF Índex  

March JLT A-28098382 Índex documentació 
correcte 

 

 

d) Invitació a plantejar reclamacions: No hi ha reclamacions 

 

 

 

 

 

Òrgan de contractació 

11 de maig de 2017 

Tarragona 
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