ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D’OBERTURA DEL
SOBRE NÚMERO 3 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: 12 de juny 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.
3 que conté la proposició relativa als criteris d’adjudicació econòmics, avaluables mitjançant
xifres o percentatges de les proposicions presentades en la licitació convocada 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 són 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.
Amb caràcter previ es dóna compte dels resultats obtinguts pels licitadors en la valoració del
sobre número 2, d’acord amb l’informe tècnic emès pels vocals representants de la mesa de
contractació:

EMPRESA

VALORACIONS
Metodologia i pla de treball pel muntatge i desmuntatge i per la
gestió i coordinació amb els serveis de la Fundació. Fins a 6 punts.

6

Temps de resposta per tasques d’arranjament i substitucions
d’elements. Fins a 6 punts.

6

Servei de manteniment i la seva justificació durant la celebració
de cada una de les fires. Caldrà definir els mitjans humans adscrits
al servei i la seva qualificació. Pla de minimització d’incidències.
Fins a 6 punts.

1.‐ FATSINI S.L.

Característiques i plànols de les carpes i de la resta de material,
amb aportació de fotografies i altra documentació gràfica i tècnica
dels mateixos. Caldrà certificar les corresponents homologacions
exigibles per la normativa aplicable a l’Estat Espanyol i la
Comunitat Autònoma de Catalunya. Fins a 6 punts.
Estoc propi de carpes (m2) disponibles per a l’objecte del
contracte. Fins a 4 punts.
Declaració indicant els recursos materials i tècnics que es
disposarà per a l’execució del contracte, adjuntant la
documentació pertinent. Fins a 4 punts.

TOTAL

6

38,00 PUNTS
6
4

4

Recursos humans i qualificació de les persones destinades durant
el muntatge i desmuntatge. Fins a 4 punts.
4
Millores sense cost addicional. Fins a 4 punt.

2

El president de la mesa de contractació ordena l’obertura del sobre número 3, donant a
conèixer el seu contingut:
Oferta signada pel Sr. JOSE JUAN FATSINI, amb DNI 40901308V, en representació de
l’empresa FATSINI S.L. pel preu de 98.000€, iva exclòs.
La mesa designa als dos vocals, la Sra. Coralí Cunyat i Sr Joaquim Juanola, com a
encarregats de l’elaboració de l’informe final relatiu a la proposta d’adjudicació que haurà de
ser aprovat per l’òrgan de contractació competent.
Finalitzat l’acte, el president de la Mesa dóna per acabada la reunió a les 13:15h del migdia
i signa aquesta acta juntament amb el secretari, que dóna fe.

Vist i plau
El secretari,

El president,

Joan Vila

Joaquim M. Caula

