ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE 2) PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
PRIVAT DE SERVEIS PER AL MUNTATGE D’ESTANDS I INSTAL·LACIONS DE LA FIRA DE
L'ASCENSIÓ DELS ANYS 2018 i 2019, A ADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT I
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.

A Granollers, a 22 de novembre de 2017

A la sala de reunions de Granollers Mercat, ubicada al Camí del Mig, 22, Polígon Industrial
Palou Nord, de la Ciutat de Granollers, a les 13:10 hores del dia 22 de novembre de 2017, es
reuneix la Mesa de Contractació, d’acord amb la clàusula III.4 prevista en el plec de clàusules
administratives particulars reguladores de la licitació convocada.
Presideix l’acte, la vicepresidenta de Granollers Mercat, EPE, la senyora Andrea Canelo Matito.
Assisteixen com a vocals: el director de l’entitat senyor Jordi Táboas Suárez, l’interventor de
l’entitat senyor Francesc Aragón Sánchez, el secretari per delegació de l’entitat senyor Antoni
Casañas Casañas i el coordinador tècnic de Granollers Mercat senyor Jordi Montpart i López.
Actua com a secretari de la Mesa, el secretari per delegació de l’entitat.
En primer lloc, la vicepresidenta de Granollers Mercat, EPE, manifesta el resultat de la
qualificació de la documentació administrativa presentada en el sobre 1 i fa públiques les
proposicions admeses i excloses amb el següent resultat:
MUNTATGE D’ESTANDS I INSTAL·LACIONS DE LA FIRA DE L'ASCENSIÓ:

Empresa

Data registre

Núm. Reg. D'Entrada

2003, SA

15/11/2017

1042

OCTA SYSTEM, SL

15/11/2017

1043

L'objecte de la sessió és procedir a l'acte d'obertura del Sobre número 2 de les pliques
presentades dins el termini establert a la convocatòria que aquí es tracta a la present licitació.
Tot seguit es procedeix a l’obertura del Sobre número 2, corresponent a la documentació
tècnica acreditativa dels criteris d’adjudicació que es valorin mitjançant un judici de valor, que
han estat les següents:
PLICA NÚM. 1: 2003, SA
PLICA NÚM. 2: OCTA SYSTEM, SL
Un cop obert el sobre, es remet l'expedient corresponent a la plica al Sr. Jordi Táboas Suárez,
Director de Granollers Mercat, perquè faci la corresponent valoració i emeti l'informe
corresponent que haurà de lliurar a la Mesa de Contractació.

I, perquè consti, s’estén aquesta acta, de la qual cosa dono fe, com a secretari, a les 13:45
hores de la data al començament indicada

La Vicepresidenta

El secretari de la Mesa

Andrea Canelo Matito

Antoni Casañas Casañas

