ACTA RELATIVA A LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 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: Nau central del Palau Fires
Data: 19 de juny de 2017
Hora: 13:30h
Assistents:
Sra. Marta Madrenas,
Sr. Domènec Espadalé
Sra. Montse Vilalta
Sr. Joan Catalan
Sr. Joaquim M. Caula
Sr. Ferran Roquer
Sr. Miquel Noguer
Sr. Joan Company
Sr. Josep Massegur
Sra. Elisenda Guillaumes
Sra. Sílvia Paneque
Sr. Joan Vila
Sra. Coralí Cunyat
Sr. Joaquim Juanola

Segons les Instruccions Internes de Contractació, en el seu punt 4, l’òrgan de contractació de la

Fundació és el Patronat, que es reuneix en sessió ordinària.
L’objecte del punt 8 de l’ordre del dia de la present sessió és proposar a l’òrgan de
contractació l’adjudicació de la licitació del contracte de servei del subministrament dels
estands i equipament per a la celebració de la Fira de Mostres, Tot Nuvis, Pista de Gel 2017
i Firarebaixa 2018 a favor de l’empresa que hagi presentat l’oferta més avantatjosa.
Es procedeix a donar lectura de les puntuacions de les diferents empreses que consten en
els informes tècnics de valoració de les proposicions presentades, donant a conèixer la
puntuació obtinguda per les empreses licitadores:

La mesa de contractació dóna la seva conformitat, assumint i aprovant el contingut de
l’informe emès per la Sra. Coralí Cunyat i el Sr. Joaquim Juanola, en data 14 de juny de
2017, i prén el següent acord:
“Adjudicar el subministrament dels estands i equipaments per la celebració de la Fira de
Mostres, Tot Nuvis, Pista de Gel 2017 i Firarebaixa 2018, en favor de l’entitat SERVIS
COMPLET SL per resultar l’oferta més avantatjosa de les presentades en la licitació
practicada.
A més de l’adjudicatària ha presentat oferta l’empresa 2003 S.A.
L’adjudicació es realitza d’acord amb l’oferta de preus i material a subministrar a l’empara de
l’informe final efectuat per la mesa de contractació de 14 de juny de 2017”.

Vist i plau
La presidenta

Marta Madrenas

