de la mesa de contractació per l'obertura i qualificació de documentació formal i
de la documentació tècnica avaluable de forma no automàtica
Id. Exp:
56/15 Contractació dels treballs de disseny, producció,
comercialització i distribució dels productes
Procediment:
Obert – no SARA promocionals i el merchandising oficial dels XVIII
Ordinari Jocs Mediterranis.
Tramitació:
ACTA

Tipus:

Serveis

Tipus
licitació:

500.000€

Composició de la mesa:
Presidència: Sr. Javier Villamayor Caamaño, Comissionat pels Jocs de l’Ajuntament
Vocals :
⋅
⋅
⋅

Sr. Víctor Sánchez Naranjo, Coordinador General Adjunt de la Fundació Tarragona
2017.
Sr. Joan Anton Font Monclus, Secretari de la Fundació Tarragona 2017.
Sr. David Oliete, per delegació de la directora d’Sponsorship & Events de la Fundació
Tarragona 2017

Secretari: Sra. Mariona Casals, treballadora de la Fundació Tarragona 2017 adscrita a la
contractació de Serveis i Subministraments.
A les dependències de l’Ajuntament de Tarragona de la Ciutat de Tarragona, a les 11:07 hores del
dia 25 de febrer de 2016, es constitueix la Mesa de Contractació composta en la forma
precedentment assenyalada, per procedir a l’obertura i qualificació de la documentació formal
presentada a l'esmentada licitació convocada per la Fundació Tarragona 2017.
Oberta la sessió, pren la paraula el secretari de la Mesa de Contractació i dóna compte que a la
licitació per contractar el treball que s'indica a l'encapçalament, fent constar que s'han presentat,
dins de termini, un nombre total de 2 pliques, corresponents a les següents empreses:
PLICA 25: EXPOLICENCIAS, S.L.
PLICA 26: Fabricats i Manipulats SIGNO, SL.
Acte seguit es procedeix a l’obertura del sobre i es qualifica la documentació aportada amb els
següents resultats:
PLICA 25: EXPOLICENCIAS, S.L. aporta un únic sobre, dins del qual es troben dues carpetes
que contenen tres portafolis amb documentació.
PLICA 26: Fabricats i Manipulats SIGNO, SL. aporta tota la documentació en la forma deguda
A la vista de l'anterior, la Mesa acorda excloure a l’empresa EXPOLICENCIAS, S.A., atenent a
que, d’acord amb la clàusula 16 i l’Annex 1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars,
s’havien de presentar 3 sobres a la licitació (A, B i C), així com a que (d’acord també amb
l’esmentada clàusula 16) els sobres a presentar havien d’estar tancats. En aquest sentit, la
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documentació presentada per l’empresa EXPOLICENCIAS, S.L. no es troba inclosa en sobres
tancats, sinó en portafolis que permetrien una fàcil manipulació en l’accés a la informació de la
seva oferta.
Així mateix, la Mesa acorda admetre l’oferta de l’empresa Fabricats i Manipulats SIGNO, SL., per
aportar tota la documentació exigida.
Acte seguit es procedeix a l'obertura del Sobre B de la oferta admesa a la licitació, que conté la
documentació tècnica avaluable de forma no automàtica i es decideix traslladar-la als
responsables del contracte per a la seva valoració.
I sense més, es dóna l’acte per acabat, el President aixeca la sessió a les 11:25 i de tot el que
antecedeix, com a secretari, estenc la present acta, que signen amb mi la resta de membres de la
Mesa.

La presidència

El secretari de la mesa

El Secretari de la Fundació

La persona en qui delega la
directora d’Sponsorship & Events de
la Fundació Tarragona 2017

El Coordinador General Adjunt
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