ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DEL SOBRE
(DOCUMENTACIÓ SUBJECTA A CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA)

2,

A Vilanova d’Escornalbou, el dia 9 d’agost de 2013 a les 12.00 hores, es
reuneix la Mesa de Contractació, a l’objecte de procedir a l’obertura del
“sobre 2”, corresponent als criteris de valoració automàtica, en el
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, del contracte
de ”Equipament oficina de turisme” per a l’Ajuntament de Vilanova
d’Escornalbou i que està composada per:
President:
Vocals:

Sergi Ciurana Nicolau, Alcalde
Laura López Llopis, secretària interventora
Mª del Carme Vivanco Nolla

Secretària:

Marta Guasch Torné

La Mesa de Contractació acorda que la relació final de licitadors admesos i
descartats és la següent :
1.

Empreses ADMESES:
1.- LIMONIUM, SLU
2.- TRAZACULTURA

De conformitat amb el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques, s’ha procedit a la qualificació prèvia dels documents
presentats dins del “sobre 2. on hi consten la proposició econòmica i la
documentació tècnica subjecta a criteris de valoració objectiva mitjançant
fórmula, amb resultat següent:

Empresa

Oferta econòmica

Reducció termini

1

LIMONIUM

7.719 + IVA

3 SETMANES

2

TRAZACULTURA

8.000 + IVA

3 SETMANES

Finalitzada l’obertura dels sobres, s’ofereix als interessats la comprovació de
la documentació a fi que puguin manifestar les allegacions/observacions
que estimin convenients, sense que es registrin.
El president de la Mesa de Contractació dóna per finalitzada la reunió a les
12.15 hores.

Plaça de la Vila, s/n

-

43311 Vilanova d’Escornalbou

-

Tel. 977 837519 Fax 977 838197

I perquè quedi constància la secretària expedeix la següent acta.

Vilanova d’Escornalbou, 9 d’agost de 2013.
El president

La secretària

Sergi Ciurana Nicolau

Marta Guasch Torné

Vocal

Vocal

Laura López Llopis

Mª del Carme Vivanco Nolla
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