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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 20 DE DESEMBRE DE 2018
A la casa consistorial de Roses, essent les 11:00 hores del dia 20 de desembre de 2018, es
reuneix en sessió extraordinària la Mesa de Contractació Permanent amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Expedient núm. 2018/008619 relatiu al contracte mixt de subministrament i serveis per a
l’execució del «Projecte de Museografia didàctica a implementar en el Castell de la Trinitat»
Examen i qualificació de la documentació presentada per les empreses proposades per a
l’adjudicació, en compromís de formació d’UTE, del contracte mixt de subministrament i serveis
per a l’execució del «Projecte de Museografia didàctica a implementar en el Castell de la Trinitat».
A la vista de la documentació presentada per les empreses Roig Fills i Associats, SA i Bajabi
Latour, SLNE, proposades per a l’adjudicació del contracte, en compromís de formació d’UTE,
i a la vista del pronunciament dels tècnics assessors contractats per l’Ajuntament per a
aquesta contractació, en el qual es manifesta que les esmentades empreses han acreditat la
seva solvència tècnica i professional, la Mesa de Contractació Permanent procedeix a l’examen i
qualificació de la resta de documentació presentada relativa als altres requisits exigits per a
aquesta contractació, i dels certificats acreditatius dels subministraments i serveis realitzats.
Trobant conforme la documentació presentada, la Mesa de Contractació Permanent acorda:
1. Elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte a favor de les
empreses Roig Fills i Associats, SA i Bajabi Latour, SLNE, amb CIF A58401282 i B64469208
respectivament, en compromís de formació d’UTE, per un preu de 489.750,00 € que més
102.847,50 €, en concepte de 21% d’IVA, fan un total de 592.597,50 €, amb un termini
d'execució màxim de 4 mesos, sense possibilitat de pròrroga, per ser la millor oferta en relació
qualitat preu i per haver acreditat que reuneix els requisits establerts per a aquesta contractació.
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2. Que s’autoritzi la constitució de la garantia definitiva mitjançant la retenció de preu del
contracte.

I perquè així consti, s’estén la present acta, signada pels components de la Mesa de Contractació
Permanent, de tot el que en dono fe com a secretària de la Mesa, essent les 11:35 hores de la
data al començament assenyalada.

