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: negociat sense publicitat promocionals i el merchandising oficial dels XVIII
Ordinari Jocs Mediterranis.
Tramitació:
ACTA

Tipus:
Tipus
licitació:

Serveis
500.000€

Composició de la mesa:
Presidència: Sr. Javier Villamayor Caamaño, Comissionat pels Jocs de l’Ajuntament
Vocals :
⋅ Sr. Joan Anton Font Monclus, Secretari de la Fundació Tarragona 2017
⋅ Sra. Laura Serral, per delegació de la directora d’Sponsorship & Events de la Fundació
Tarragona 2017
⋅ Sr. Vicente Javaloyes, Director Corporatiu 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 13:34 hores del
dia 22 de març 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 la secretaria 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 44: EXPOLICENCIAS, S.L.
PLICA 45: Fabricats i Manipulats SIGNO, SL.
Acte seguit es procedeix a l’obertura del sobre A i es qualifica la documentació aportada amb els
següents resultats:
PLICA 44: EXPOLICENCIAS, S.L. aporta tota la documentació.
PLICA 45: Fabricats i Manipulats SIGNO, SL. aporta tota la documentació.
A la vista de l'anterior, la Mesa acorda admetre les ofertes de les dues empreses, per aportar tota
la documentació exigida.
Es procedeix a fer entrar als representants de les empreses que s’han personat per assistir a
l’obertura dels sobres B de la licitació i que son els següents:
FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
Port Tarraco, Moll de Llevant – Edifici B5, 1a planta - 43004 Tarragona - Tel. 977 296 155 - CIF: G55617302 - tarragona2017@tarragona.cat

Assistents a la mesa:
⋅ Sra. Carmen Colell i Sergio Galiano en representació de EXPOLICENCIAS, S.L
Pren la paraula la secretaria de la Mesa de Contractació i dóna compte que a la licitació per
contractar els treballs que s'indiquen a l'encapçalament, s’han presentat un total de 2 empreses i
que totes elles han resultat admeses al presentar la documentació requerida en el plec de
clàusules.
Acte seguit es procedeix a l'obertura dels Sobres B, que contén la documentació tècnica avaluable
de forma no automàtica i es decideix traslladar-la als serveis tècnics per a la seva valoració.
I sense més, es dóna l’acte per acabat, el President aixeca la sessió a les 13:46 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

La secretaria de la mesa

El Secretari de la Fundació

El Director
Fundació

Corporatiu

de

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