ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D’OBERTURA DEL
SOBRE NÚMERO 2 DEL SUBMINISTRAMENT DE LES CARPES REQUERIDES PER
FIRA DE GIRONA PER A LA CELEBRACIÓ DE LA FIRA INTERQUILT, GIROCOMIC,
FIRA DE MOSTRES I EL FÒRUM GASTRONÒMIC 2017.

Lloc: Sala de juntes
Data: 29 de maig de 2017
Hora: 13:00h
Assistents:





Sr. Joaquim M. Caula, Tresorer de la fundació, que actua com a president.
Sra. Coralí Cunyat, Directora de la fundació i que actua com a vocal.
Sr. Joaquim Juanola, Director Financer de la fundació i que actua com a vocal.
Sr. Joan Vila, Secretari de la fundació i que actua com a secretari.

L’objecte de la sessió és la constitució de la Mesa de Contractació i l’obertura del sobre núm.
2 de la licitació per adjudicar el contracte de subministrament de les carpes requerides per
Fira de Girona per a la celebració de la fira Interquilt, Girocòmic, Fira de Mostres i Fòrum
Gastronòmic 2017 per un import de licitació de 98.220€ (noranta-vuit mil dos-cents vint
euros) IVA exclòs.
Les dates de celebració previstes per aquests esdeveniments son les següents:
Interquilt:
Girocòmic:
Fira de Mostres:
Fòrum gastronòmic:

del 13 al 15 d’octubre de 2017
del 12 al 15 d’octubre de 2017
del 28 d’octubre al 1 de novembre de 2017
del 19 al 21 de novembre de 2017

El president declara constituïda la Mesa de contractació, i es procedeix a iniciar la reunió.
En relació a l’admissió dels licitadors, passat el termini concedit per esmenar els defectes i
les omissions detectades en la documentació administrativa continguda en el sobre número
1 presentada per l’empresa: FATSINI S.L., la Mesa determina que aquesta ha esmenat
correctament els defectes detectats i que compleix amb els requisits previstos en la clàusula
23 del Plec de Clàusules jurídic administratives i econòmiques particulars reguladores de la
licitació.
En conseqüència queda admesa l’oferta de l’empresa:
1. FATSINI S.L.

Tot seguit el president ordena l’obertura del sobre número 2 i la Mesa procedeix a la
qualificació de la documentació administrativa presentada que d’acord amb la clàusula 16
del plec de clàusules administratives .
Vista la documentació, la Mesa designa als dos vocals, la Sra. Coralí Cunyat i Sr. Joaquim
Juanola, com a encarregats de l’elaboració de l’informe de valoració de la documentació
continguda en la proposta.
La data d’obertura del sobre número 3 serà el dia 12 de juny a les 13:00h.
Finalitzat l’acte, el president de la Mesa dona per acabada la reunió a les 13:15h i signa
aquesta acta juntament amb el secretari, que dóna fe.

Vist i plau
El secretari,

El president,

Joan Vila

Joaquim M. Caula

