ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D’OBERTURA DEL
SOBRE NÚMERO 3 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: 12 de juny de 2017
Hora: 13:15h
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.
Sr. Miquel Toronell Boniquet, representant de l’empresa SERVIS COMPLET S.L. i
amb DNI 46114227D.

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 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 són 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 secretari de la Mesa demana documentació acreditativa al Sr. Miquel Toronell Boniquet,
representant de l’empresa SERVIS COMPLET S.L. ,amb DNI 46114227D, per poder assistir
a l’obertura del sobre número 3.
Un cop identificat al representant de l’empresa SERVIS COMPLET S.L. 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

1.‐ SERVIS COMPLET S.L.

VALORACIONS
Metodologia del servei que s’oferirà per la gestió de les necessitats envers
l’esdeveniment; pla de treball pel muntatge i desmuntatge d’estands, mobiliari i altres
equipaments i per la gestió i coordinació amb els serveis de la Fundació. Fins a 6 punts.
Temps de resposta i la seva justificació per tasques d’arranjament, substitucions
d’elements i equipament. Fins a 6 punts.
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.
Característiques i plànols dels estands i de la resta de material, amb aportació de
fotografies i altra documentació gràfica i tècnica dels mateixos. Homologacions
exigibles per la normativa aplicables per l’estat Espanyol i per la Comunitat Autònoma
de Catalunya. Fins a 6 punts.
Estoc de mobiliari, complements i altres equipaments per l’objecte del contracte. Fins
a 6 punts.
Declaració indicant la maquinaria, material i equip tècnic del que es disposarà per a
l’execució del contracte, adjuntant la documentació pertinent. Fins a 4 punts.
Mesures obtingudes per l’empresari que acreditin la qualitat i característiques del seu
sistema de gestió, amb les corresponents certificacions de qualitat i sostenibilitat. Fins
a 6 punts.
Mesures de l’organització que acreditin l’estratègia de responsabilitat social
corporativa així com el seu compromís amb I+D. Fins a 1 punt
Millores sense cost addicional. Fins a 4 punt.
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Metodologia del servei que s’oferirà per la gestió de les necessitats envers
l’esdeveniment; pla de treball pel muntatge i desmuntatge d’estands, mobiliari i altres
equipaments i per la gestió i coordinació amb els serveis de la Fundació. Fins a 6 punts.
3

2.‐ 2003 S.A.

Temps de resposta i la seva justificació per tasques d’arranjament, substitucions
d’elements i equipament. Fins a 6 punts.
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.
Característiques i plànols dels estands i de la resta de material, amb aportació de
fotografies i altra documentació gràfica i tècnica dels mateixos. Homologacions
exigibles per la normativa aplicables per l’estat Espanyol i per la Comunitat Autònoma
de Catalunya. Fins a 6 punts.
Estoc de mobiliari, complements i altres equipaments per l’objecte del contracte. Fins
a 6 punts.
Declaració indicant la maquinaria, material i equip tècnic del que es disposarà per a
l’execució del contracte, adjuntant la documentació pertinent. Fins a 4 punts.
Mesures obtingudes per l’empresari que acreditin la qualitat i característiques del seu
sistema de gestió, amb les corresponents certificacions de qualitat i sostenibilitat. Fins
a 6 punts.
Mesures de l’organització que acreditin l’estratègia de responsabilitat social
corporativa així com el seu compromís amb I+D. Fins a 1 punt
Millores sense cost addicional. Fins a 4 punt.
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El president de la mesa de contractació ordena l’obertura des sobre número 3, donant a
conèixer el seu contingut:
1.- Oferta signada pel Sr. Miquel Toronell Boniquet, en representació de l’empresa SERVIS
COMPLET S.L.. L’oferta conté, tal com estableix el plec, una relació de cada un dels
productes demanats, indicant les unitats especifiques i el seu corresponent cost unitari. No
inclou el càlcul total del cost del subministrament.
2.- Oferta signada per el Sr. Manel Morenilla Bonet, en representació de l’empresa 2003 S.A.
pel preu de 130.675,70 € (iva exclòs). L’oferta conté, tal com estableix el plec, una relació de
cada un dels productes demanats, indicant les unitats específiques i el seu corresponent
cost unitari.
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 dona per acabada la reunió a les 13:30h 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

