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Unitat de Contractació
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE SUPORT DE
2 MONITORS/ES MENJADOR ESCOLA BRESSOL
Acta trasllat aclariment
Dia:
Hora
Hora
Lloc:

12/05/2021
de començament: 09:15 hores
d'acabament: 09:30
telemàtica







Eva Magriña Soler

En data 29 d’abril 2021 va tenir lloc la mesa de contractació per tal de donar trasllat de
l’aclariment presentat per a l’empresa INTERNATIONAL Booking & Production Management
SL amb CIF B66705096 en relació a l’esmena de la documentació del DEUC, atès que
constava que existia subcontractació.
La mesa va acordar admetre l’aclariment presentat per l’empresa i obrir els sobres 2
corresponents als criteris automàtics i requerir novament a l’empresa INTERNATIONAL
Booking & Production Management SL amb CIF B66705096, atès que han assenyalant que
la seva oferta el desglossament de l’IVA i es tracta d’un servei exempt d’IVA. Existia una
discrepància en relació a l’oferta i l’estudi de costos presentat on no figura partida d’IVA.
En data 30 d’abril de 2021 es a fer el requeriment atorgant un termini de 6 dies naturals
finalitzant el mateix el passat dia 7 de maig de 2021.
En data 11 de maig de 2021 l’empresa INTERNATIONAL Booking & Production Management
SL amb CIF B66705096 ha enviat un correu electrònic a la bústia de contractació on
manifesten que la seva oferta és l’import corresponent a l’estudi de costos, sense el
desglossament de l’IVA i assenyala que des de divendres 7 de maig ha intentat presentar
una instància per la web de l’Ajuntament i ha estat impossible degut a problemes tècnics.
Consultat amb el departament d’informàtica de l’Ajuntament corroboren aquestes
incidències tècniques.

Anna Maria Moyano Caballero
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Presideix, la Sra. Ana Moyano Caballero, cap de contractació.
Vocal tècnic, la Sra Laura Toboso, tècnica d’ensenyament
Vocal jurídic, la Sra Nuria Targarona Bonás en substitució de la Sra Elisa Almirall
Gayo, Secretària General de l’Ajuntament.
Vocal econòmic, La Sra Montse Vigara en substitució de la la Sra Mercè Barraca
com a Interventora municipal.
Secretari de la Mesa i Vocal, Eva Magriña Soler, Administrativa de Contractació.

S’excusa l’absència de la Cap d’Enseyament, La Sra Ana Muñoz Medina.
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Membres de la Mesa:

La mesa ACORDA:
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PRIMER.- ACCEPTAR l’aclariment presentat per l’empresa en relació a la seva oferta.
SEGON.-Classificar les ofertes de forma decreixent i proposar com a adjudicatari del
contracte de serveis de suport de 2 monitors del menjador de l’Escola Bressol a l’empresa
Diversport.
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Eva Magriña Soler
Anna Maria Moyano Caballero

Diversport
International Booking
Cavall de cartró

14.493,70
14.597,00
15.265,19

TERCER.- Instar a la secretària de l’òrgan de contractació per a que requereixi a l’empresa
DIVERSPORT, per a que aporti la documentació establerta a la clàusula 31 dels plecs de
clàusules administratives particulars.
I sense més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió, a l’hora indicada a l’encapçalament,
de què CERTIFICO.
Document signat electrònicament
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Oferta (sense
iva)

Percentatge de Puntuació Formació Total
baixa ofert pel atorgada
Baixa
licitador
al licitador
Bi
Vi
25 100
1.106,30
7,09%
75,00
25
93
1.003,00
6,43%
68,00
25 47,7
334,81
2,15%
22,70
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