ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D’OBERTURA DEL
SOBRE NÚMERO 1 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: 23 de maig de 2017
Hora: 12:00h
Assistents:





Sr. Domènec Espadalé, President del Comitè Executiu 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.
1 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.
Ha participat a la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la forma
pertinent:
1. FATSINI S.L.
Tot seguit el president ordena l’obertura del sobre número 1 i la Mesa procedeix a la
qualificació de la documentació administrativa presentada que d’acord amb la clàusula 15
del plec de clàusules administratives .
L’empresa FATSINI S.L. aporta índex contingut sobre núm. 1, sol·licitud i declaració de
responsabilitat, escriptura d’apoderament, DNI del representant, memòria i comptes anuals
dels anys 2013, 2014 i 2015, declaració relativa a la xifra de negocis dels exercicis 2013,

2014 i 2015, declaració d’entitat financera, assegurança de responsabilitat civil, memòria
dels treballs realitzats els anys 2014, 2015 i 2016, dos certificats acreditatius de contractació,
relació de l’estructura organitzativa de l’empresa, localització de l’empresa i descripció de les
instal·lacions, descripció i fotografies dels bens i/o productes a subministrar i per últim
compromís de confidencialitat.
Manca l’escriptura de constitució de la societat i les seves modificacions amb el corresponent
NIF.
Pel que fa a la xifra de negocis, es demana que el volum superi 1.000.000€.
El licitador ha presentat una declaració relativa a la xifra de negocis dels exercicis 2013, 2014
i 2015, en la que s’observa que el volum de negoci del 2013 no va arribar al volum mínim
establert en el plec, volum que si es supera en els dos anys posteriors. Caldria certificar que
el volum de negoci 2016 ha seguit en creixement i ha arribat al volum mínim sol·licitat.
En conseqüència i d’acord amb la clàusula 23 del Plec de Clàusules jurídic administratives i
econòmiques particulars reguladores de la contractació, la Mesa acorda concedir, a
l’empresa que es detalla a continuació, un termini no superior a tres dies hàbils per tal que
esmenin els següents defectes o omissions:
FATSINI SL.: escriptura de constitució de la societat i les seves modificacions amb el
corresponent NIF, certificat del volum de negoci de l’exercici 2016.
Finalitzat l’acte, el president de la Mesa dona per acabada la reunió a les 12:35h del migdia
i signa aquesta acta juntament amb el secretari, que sona fe.

El secretari

Vist i plau
El president

Joan Vila

Domènec Espadalé

