Acta de la Mesa de Contractació d'Obertura dels arxius electrònics A i B
Expedient núm.: 290/2022
Procediment: Contracte de serveis d'Espectacles i altres activitats per a les Festes Majors 2022

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS ARXIUS ELECTRÒNICS
«A» Documentació administrativa i
«B» criteris ponderables mitjançant judici de valor
Reunits a de l’Ajuntament de la Sénia, el dia 25 de maig de 2022, a les 13.30h, es
constitueix virtualment la Mesa de Contractació per a l'obertura de pliques presentades per
al següent contracte:
Contracte de serveis - Espectacles i altres activitats per a les Festes Majors 2022
Procediment: Obert

Tramitació: Ordinària

Classificació CPV: 923120001

Accepta renovació: No

Tipus de contracte: Serveis
Revisió de preus /
fórmula: No

Accepta variants:
No

Pressupost base de licitació: 52.000€

Impostos: 21%

Total: 62.920€

Valor estimat del contracte: 52.000€

Impostos: 21%

Total: 62.920€

Data d'inici execució:
Agost 2022

Data fi execució: Agost 2022

Durada màxima:
Agost 2022

Garantia provisional: No

Garantia definitiva: Sí

Garantia complementària: No

La composició de la Mesa és la següent:
President: Fernando Bel Vidal, regidor responsable de l’àrea de Festes Majors.

Vocals:
Fernando Calpe Caballer, secretari interventor de la Corporació.
Laia Sanz Masclans, regidora responsable de l’àrea de Festes Populars*.
Suplent: Pau Garcia Bel, regidor.
Anna Mª Miguel Gilabert, adscrita al departament de Festes Majors.
Suplent: Anna Miralles Verge, funcionària.
Isa Barreda Añón, funcionària adscrita als departaments de Festes Majors i Festes
Populars.
Suplent: Àngel Fabregat Homedes, funcionari.
Secretària de la Mesa: Míriam Muñoz Vidal, funcionària adscrita al departament de
Secretaria.
Secretària Suplent: Isis Maria Miró Solà, adscrita al departament de Secretaria.
*(En el lloc de la regidora Laia Sanz Masclàns, vocal titular, assisteix el regidor Pau Garcia,
vocal suplent).
Després de la constitució de la Mesa, la secretària procedeix al recompte de les
proposicions presentades, que ha estat d’una proposició rebuda en forma i termini i el nom
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Presidenta suplent: Araceli Michavila Arnau, regidora.

del licitador. Es convida
electrònics presentats.
1.

als

interessats

perquè

puguin

comprovar

els

arxius

OBERTURA DE SOBRES I QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats dintre del
termini i en la forma escaient, ordenant el President l'obertura dels arxius electrònics «A»
que fan referència a la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs.
El President acorda procedir a examinar formalment la documentació presentada, la
secretària dona fe de la relació de documents que hi figuren.
La Mesa de Contractació declara admesa l’única proposició presentada:
Registre
CIF
d’entrada
2022-E-RC-794 B12377149

2.

Licitador
GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y EVENTOS SL

LLISTAT D' OFERTES

Essent les 13.30h dos dels custodis sol·liciten les paraules clau per a l’accés a l’obertura
dels sobres B.
Essent les 13.40 h es procedeix a l'obertura de les proposicions que reflecteixen criteris
d'adjudicació la quantificació de la qual depengui d'un judici de valor, amb el resultat de la
següent oferta presentada:
Licitador
GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y EVENTOS SL

Després de la lectura de la proposició, no observant-se cap defecte, es remeten aquestes
al departament tècnic de Festes Majors per a la seva valoració conformement als criteris i a
la ponderació establerts en el Plec.
El President dóna per acabada la sessió a les 14 hores. I perquè quedi constància del que
s’ha tractat, jo, el secretari, emeto aquesta acta que sotmeto a la signatura del President i
Vocals.
La secretària de la mesa, Míriam Muñoz Vidal

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Registre
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d’entrada
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