Ajuntament de Mataró

ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE A DEL CONTRACTE DELS ESPECTACLES AMB
ARTIFICIS PIROTÈCNICS D’ÚS EXCLUSIU PER EXPERTS DE LES SANTES 2022 (EXP
2022/000015654)

D'acord amb la clàusula vint-i-unena prevista en el plec de clàusules administratives particulars que
regula aquesta licitació, es reuneix la Mesa de Contractació el dia 28 d’abril de 2022 a les 11:05 hores.

Presideix l’acte:
-

Sra. Laura Gómez Ramon, cap d’Àrea d’Administració General

Hi assisteixen com a vocals:
-

Sra. Immaculada Pruna Ribas, cap del Servei de Compres i Contractacions, en substitució de
l’interventor de l’Ajuntament
Sra. Gemma García Ramos, assessora jurídica, en substitució de la Sra. Lluïsa Guañabens
Casarramona, secretària general de l’Ajuntament
Sr. Jordi Bibolas Alsina, coordinador d'arts escèniques

Actua, com a secretari de la Mesa:
-

Sr. Jordi Gayete Valls, cap de la Unitat Administrativa del Servei de Compres i
Contractacions, en substitució de la Sra. Immaculada Pruna Ribas, cap del Servei de Compres
i Contractacions.

L’objecte de la reunió és procedir a l’acte d’obertura d’ofertes del sobre A de l’expedient de
contractació dels espectacles amb artificis pirotècnics d’ús exclusiu per expert de Les Santes 2022
(documentació relativa al compliment dels requisits previs), presentades dins del termini establert a la
convocatoria, que aquí es tracta a través de la plataforma electrónica Pixelware, d’acord amb l’anunci
publicat en els mitjans públics.
Un cop finalitzat el termini per presentar ofertes, les empreses presentades són les següents:
OFERTA 1
OFERTA 2

PIROTECNIA TOMAS, S.L
Pirotecnia Igual s.a.

La Mesa analitza la documentació relativa al compliment dels requisits previs presentada per aquestes
empreses i aquesta és correcta.

I perquè consti, s'estén aquesta acta, del contingut de la qual en dono fe com a secretari autoritzat, a
les 11:10 hores de la data al començament indicada.
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