Acte d’obertura de sobre 3 de la licitació del servei de disseny de la creativitat,
línia gràfics i disseny de la campanya de la programació professional dels
teatres adscrits a Badalona Cultura
Assistents
A la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars (en endavant, PCAP),
s’indica els membres que constituiran la mesa (un president, dos vocals i el
secretari),així com els seus suplents.
Les persones integrants de la Mesa així com aquelles altres que han de participar en
aquest procediment licitatori sigui mitjançant l’emissió d’informes tècnics o d’ altres
dins l’expedient de contractació de referència, als efectes del que disposa l'art. 64 de
la LCSP, DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT davant la secretària de la
Mesa, que no tenen cap interès econòmic, financer o personal que pogués semblar
que compromet o que efectivament compromet la seva imparcialitat i independència
en el context del present procediment licitatori, que els pugui situar en un conflicte
d'interessos ni en relació amb la licitació de referència, ni en relació amb cap de les
empreses licitadores que han presentat oferta o qualsevol altra circumstància
relacionada.
Efectuada aquesta declaració la Mesa queda constituïda amb l’assistència dels
següents membres, conforme l’establert a la clàusula 11 PCAP, més amunt citada:
Mesa de contractació :
President

Eva Pagès Corral

Vocal

Joan Oliveras i Pi

Vocal

Jordi Agelet Aguadé

Secretari

Jordi Pérez Cano

Desenvolupament de la sessió
Constituïda la mesa, a continuació, d’acord amb l’article 159.4 d) LCSP, es procedeix a
examinar les proposicions rebudes per les tres empreses licitadores per aquest servei.
1.- Obertura i valoració del sobre 3
Es descarreguen els documents presentats per les empreses licitadores en el sobre 3
(proposta econòmica) i es passa a fer la seva valoració mitjançant la fórmula segons
l’annex 3 dels plecs administratius
Veure a l’annex I els punts obtinguts per cadascun dels licitadors.
Badalona, 9 de juny de 2021

Vist i conforme,
El Secretari de la Mesa

La presidenta de la Mesa

Jordi Pérez Cano

Eva Pagès Corral

