ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DELS SOBRES "A" I "C"

•

Expedient núm.: S/60/2017

•

Assumpte: acta de la Mesa de contractació d'obertura de les Ofertes

•

Procediment: contracte de concessió de serveis per procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.

•

Dia i hora de la reunió: 27/7/2017 a les 20,20 hores.

•

Lloc de celebració: Ajuntament de Porreres.

Reunits a la Casa Consistorial, el dia 27/7/2017 a les 20,20 hores, es constitueix la Mesa de
contractació per a l'adjudicació del contracte de concessió del servei de gestió de l'escola de
música, formada pels membres que s'han indicat.

Després de la constitució de la Taula, es 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. Es convida als interessats perquè puguin comprovar els sobres presentats.

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 sobres «A» que fan
referència a la documentació administrativa. El President acorda procedir a examinar
formalment la documentació presentada, donant fe el Secretari de la relació de documents
que figuren. La Mesa de contractació declara admeses les següents proposicions:

1. Art i Sons, Societat Cooperativa, CIF F57440398.

Abans de procedir a l'obertura del Sobre «C» que conté els criteris la ponderació dels quals
depèn d'un judici de valor, el President convida als assistents al fet que manifestin qualsevol
dubte, que serà aclarida per la Taula. No havent-se formulat cap reclamació, es procedeix a
l'obertura dels Sobres «C». Després de la lectura de la proposició, no observant-se cap
defecte, es remeten les mateixes als Serveis Tècnics per a la seva valoració conformement
als criteris i a la ponderació establerts en el Plec.

El President dóna per acabada la reunió a les 20,30 hores i, perquè quedi constància del
tractat, la secretaria redacta l'acta i en dono fe.

