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Codi: A115 E01 U
Ref.: BSA

Assistents a l'acte: Presidenta: l’alcaldessa presidenta. Vocals: el secretari de la corporació, la
interventora accidental i la cap de la Secció de Secretaria. Secretària: l’administrativa de
Contractació.

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 31 D’OCTUBRE DE 2018

A la casa consistorial de Roses, essent les 12:30 hores del dia 31 d’octubre 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»

Acte d'obertura dels sobres A (Documentació general) i B (Criteris que per a la seva valoració
depenen d’un judici de valor) per a la contractació de l’execució del «Projecte de Museografia
didàctica a implementar en el Castell de la Trinitat».

La Mesa de Contractació Permanent, constituïda pels membres al final relacionats, té per
objecte l'obertura i l'examen del sobres A (Documentació general) i B (Criteris que per a la seva
valoració depenen d’un judici de valor) per a la contractació de l’execució del «Projecte de
Museografia didàctica a implementar en el Castell de la Trinitat».

A la licitació s'han presentat els següents licitadors:

1. UTE SONO, SL – CROQUIS, SA
2. UTE EQUIRO BAJABI
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3.GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL

A la vista del certificat de proposicions presentades, la Mesa de Contractació Permanent
acorda declarar que totes han sigut presentades en temps i forma d'acord amb el Plec de
clàusules administratives particulars. Així mateix, vist que totes les mostres han estat
presentades dins del termini de presentació de proposicions, aquestes es declaren admeses.

En primer lloc, la Mesa de Contractació Permanent ha procedit, en acte intern, a l'obertura del
sobre digital A (Documentació general), presentat pels licitadors, amb el resultat següent:

SOBRE A: Documentació general
P: Presentat - NP: No presentat
Document núm.
1: Declaració

Compromís

responsable de
compliment de
les condicions

LICITADORS

establertes per a
contractar en el

d’ascripció de
Declaració

Designació del mitjans materials

responsable representant de personals per a
d’UTE

la UTE

l’execució del
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sector públic

(Annex 2)

(Model DEUC Annex 1)
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P
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P

Examinades les declaracions presentades en model DEUC, un cop qualificades i essent
conformes, la Mesa de Contractació Permanent acorda declarar-les admeses.
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A continuació, en acte públic de la Mesa es procedeix a l'obertura del sobre digital B i les
mostres presentades mitjançant Registre d’Entrada

SOBRE DIGITAL B: Criteris que per a la seva valoració depenen d’un judici de valor
P: Presentat - NP: No presentat
Proposta tècnica del servei
3. GROP
LICITADORS
1. UTE SONO, SL
– CROQUIS, SA

Índex

P
P

Pla de treball
Memòria explicativa del pla de treball i

P

organització de les prestacions
Mostra: Dossier fotogràfic amb

P

produccions de mobiliari
Mostra d’il·lustracions matte-painting

P

de temàtica històrica

2. UTE

EXPOSICIONS I

EQUIRO

MUSEOGRAFIA,

BAJABI

SL

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

SOBRE MOSTRES DE VíDEO I RECREACIONS EN 3 D
P: Presentat - NP: No presentat

Mostres DVD
LICITADORS

1. UTE SONO,

2. UTE

SL –

EQUIRO

CROQUIS, SA

BAJABI

3. GROP
EXPOSICIONS I
MUSEOGRAFIA,
SL
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Vídeos realitzats de grups de recreació
històrica
Recreacions 3 D digitals de fortificacions
històriques

P

P

P

P

P

P

Un cop finalitzada l’obertura dels sobres, la Mesa de Contractació Permanent examina la
documentació presentada i comprova que formalment respon a allò requerit en el Plec, per la
qual cosa la Mesa de Contractació Permanent acorda:

1. Donar trasllat del contingut dels sobres B i de les mostres a l’encarregat del seguiment i
execució del contracte, per a la seva valoració, d’acord amb els criteris establerts en la
clàusula 15a del Plec de clàusules administratives particulars i a l’apartat L del quadre de
característiques.

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 13:00 hores de la
data al començament assenyalada.

