ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D’OBERTURA DEL
SOBRE NÚMERO 1 DEL SUBMINISTRAMENT DELS ESTANDS i EQUIPAMENT PER A
LA CELEBRACIÓ DE LA FIRA DE MOSTRES, TOT NUVIS, PISTA DE GEL 2017 I
FIRAREBAIXA 2018

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 dels estands i equipament per
a la celebració de la Fira de Mostres, Tot Nuvis, Pista de Gel 2017 i Firarebaixa 2018 per un
import de licitació de 142.000€ (cent quaranta-dos mil euros) IVA exclòs.
Les dates de celebració previstes per aquests esdeveniments son les següents:
Fira de Mostres:
Tot Nuvis:
Pista de gel:
Firarebaixa:

del 28 d’octubre al 1 de novembre de 2017
del 1 al 3 de desembre de 2017
del 22 de desembre al 7 de gener de 2018
del 1 al 4 de febrer de 2018

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.- SERVIS COMPLET S.L.
2.- 2003 S.A.

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 SERVIS COMPLET S.L. aporta índex contingut sobre núm. 1, document de dades
de contacte per a notificacions, document de confidencialitat dels documents, escriptura de

constitució i posteriors modificacions, NIF, DNI del representant i escriptura d’apoderament,
declaració de responsabilitat segons model, volum anual de negocis dels exercicis 2013,
2014, i 2015, assegurança de responsabilitat civil, declaració d’entitat financera, informe
d’auditoria dels comptes anuals dels exercicis 2013, 2014 i 2015, relació dels principals
subministraments dels darrers anys, certificats acreditatius de contractació, relació de l’
estructura organitzativa de l’empresa, currículum del personal adscrit al projecte.
Manca el document amb la localització de l’empresa i la descripció de les instal·lacions, així
com el document amb la descripció i fotografia dels bens i/o productes a subministrar.
L’empresa 2003 S.A. aporta índex contingut sobre núm. 1, sol·licitud i declaració de
responsabilitat, escriptura de constitució i CIF, escriptura de poders i DNI del representant,
justificant del registre, declaració d’entitat financera, assegurança de responsabilitat civil,
declaració de la xifra de negocis dels exercicis 2014,2015 i 2016, informe d’auditoria dels
comptes anuals dels exercicis 2014,2015 i 2016, relació dels principals subministraments
dels darrers anys, certificats acreditatius de contractació, presentació de l’empresa amb
identificació de la localització així com amb la descripció de les instal·lacions, relació de l’
estructura organitzativa de l’empresa (relació del personal disponible, relació de l’estic de
mobiliari, relació de vehicles), currículum del personal directiu adscrit al projecte, relació de
treballadors de l’empresa i per últim descripció i fotografia dels bens i/o productes a
subministrar.
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:
SERVIS COMPLET S.L.: document amb la localització de l’empresa i la descripció de les
instal·lacions, així com document amb la descripció i fotografia dels bens i/o productes a
subministrar.
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

