Ajuntament de Vilanova del Vallès
Expedient núm.: 906/2021
Acta de la Mesa de Contractació d'Obertura dels Arxius electrònics «A»
Procediment: Contractacions.
Data d'iniciació: 25/03/2021

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS
[SOBRIS/ARXIUS ELECTRÒNICS] «A»

Reunits en el Saló d'Actes de la Casa Consistorial, el dia 11 de maig de 2021, a
les 9 hores, es constitueix la Mesa de Contractació per a l'adjudicació del
següent contracte:

Servei d'intervenció socioeducativa municipal per a infants i adolescents "El
Trencaclosques"

Classificació CPV:
85320000-8

Tramitació: Ordinària
Accepta renovació:
Sí (24 mesos)

Tipus de contracte:
Serveis

Revisió de preus /
fórmula: No

Accepta
variants: No

Pressupost base de
licitació: 12.000 €

Impostos: 10%

Total: 13.200 €

Valor estimat del contracte:
36.000 €

Impostos: 10%

Total: 39.600 €

Data d'inici
execució:
01/09/2021

Data fi execució:
31/07/2023

Garantia provisional: No

Durada execució:
12

Garantia definitiva: Sí
(5% preu adjudicació)

Durada
màxima: 3
ANYS

Garantia
complementària: No

La composició de la taula és la següent:
President (membre de la Corporació o
YOLANDA LORENZO
funcionari d'aquesta)
Secretari-interventor de la Corporació
MANUEL RAMAL MATA
(Vocal)
(Vocal)
SARA IGLESIAS
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Procediment: Obert

Ajuntament de Vilanova del Vallès
Vocal
Vocal
Secretari de la Mesa

NEUS MORAL
VANESSSA PARRA
ROSA SAMON

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, fora de termini, i el nom dels licitadors..
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 així com la documentació ponderable a través
de judicis de valor.
La Presidenta acorda procedir a examinar formalment la documentació
presentada, donant fe la Secretària de la relació de documents que figuren.
La Mesa de Contractació declara admeses les següents proposicions:
ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL FP

En l'expedient queden totes les proposicions presentades.
Es passa còpia dels projectes presentats a Serveis Socials a fi que realitzin
l’informe corresponent i duguin a terme la proposta de puntuació.
La Presidenta dóna per acabada la reunió a les 9,15 hores. I perquè quedi
constància del tractat, jo, el Secretari, redacto Acta que sotmeto a la signatura
del President i Vocals.
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INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I DE SERVEIS SOCIALS (INTYRESS)

