Ajuntament de Vilanova del Vallès
Expedient núm.: 1306/2020
Acta de la Mesa de Contractació d'Obertura dels Arxius electrònics «A»
Procediment: Contractacions

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS ARXIUS
ELECTRÒNICS «A»

Reunits de forma virtual a través del programa Gestiona, el dia 3 de desembre
de 2020, a les 8 hores, es constitueix la Mesa de Contractació per a
l'adjudicació del següent contracte:

Monitoratge de les activitats esportives dirigides i de la sala de fitness del
pavelló municipal d'esports
Tramitació: Ordinària

Accepta renovació: Sí
Classificació
(màxim de dues
CPV: 92620000-3 pròrrogues d'un any cada
una)

Tipus de contracte:
Serveis

Revisió de
preus /
fórmula: No

Accepta
variants: No

Pressuposto base de
licitació: 40.677,50 €

Impostos: 21%

Total: 49.219,78 €

Valor estimat del contracte:
162.710 €

Impostos: 21%

Total: 196.879,10 €

Data d'inici
execució:
01/01/2021

Data fi execució:
31/12/2022

Garantia provisional: No

Durada
execució: 24

Durada
màxima: 48
MESOS

Garantia definitiva: Sí Garantia
(5% preu adjudicació) complementària: No

La composició de la taula és la següent:
Presidenta
Secretari-interventor de la Corporació
(Vocal)

YOLANDA LORENZO
MANUEL RAMAL MATA, excusa la
seva assistència
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Procediment: Obert

Ajuntament de Vilanova del Vallès
Vocal
Vocal
Vocal
Secretari de la Mesa

ISRAEL APARICI
JOAN RUIZ
SANDRA ALVAREZ
ARACELI PEÑA

Després de la constitució de la Mesa, la Secretària procedeix al recompte de
les proposicions presentades i a la seva confrontació amb la certificació de
proposicions, comunicant al públic el nombre de proposicions rebudes en forma
i termini, i el nom dels licitadors. Es convida als interessats perquè puguin
comprovar els arxius electrònics presentats.
Registre d'Entrada
Empresa
5741
RICARD BOCES ADAM
5754
SPORTISE CREATIVE SOLUTIONS SL
5757
GEOFFROY MOLINA
A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats
dintre del termini i en la forma escaient, ordenant la Presidenta l'obertura dels
arxius electrònics «A» que fan referència a la documentació acreditativa del
compliment dels requisits previs.

Atès que l’oferta presentada per Geoffroy Molina no es troba signada
electrònicament s’acorda requerir-lo perquè en el termini de tres dies subsani
aquest fet.
La Presidenta dóna per acabada la reunió a les 8:45 hores. I perquè quedi
constància del tractat, jo, el Secretari, redacto Acta que sotmeto a la signatura
de la Presidenta i Vocals.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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La Presidenta acorda procedir a examinar formalment la documentació
presentada, donant fe la Secretària de la relació de documents que figuren.

