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ACTA DE LA TERCERA SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DESIGNADA
PER L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI
CONSISTENT EN LA CONCEPTUALITZACIÓ, DISSENY, CONSTRUCCIÓ,
PRODUCCIÓ
(DIRECCIÓ,
COORDINACIÓ,
MUNTATGE,
DESMUNTATGE,
MANTENIMENT I NETEJA) D’UN ESTAND QUE REPRESENTI LA CIUTAT DE
BARCELONA EN L’INNO DESIGN TECH EXPO DE HONG KONG

SISTEMA D’ADJUDICACIÓ: procediment obert
COMPONENTS DE LA MESA:
PRESIDENT:
Sr. Josep Marcé i Calderer
VOCALS TÈCNICS
Sra. Damià Martínez
Sra. Maria Lladó
VOCAL TÈCNIC AMB FUNCIONS D’ASSESSORA JURÍDICA:
Sra. Núria Brichfeus Garcia
INTERVENTOR:
Sr. Ramón Gardó Quiles, qui delega en l’òrgan economicofinancer de l’Institut Ramon
Llull, per raó de la quantia. Per aquest motiu, assisteix a la Mesa el senyor Tomàs
Company, cap de gestió econòmica de l’Institut Ramon Llull.
SECRETÀRIA:
Sra. Maite Puigdollers

A Barcelona, a les 12:00 hores del dia 28 de setembre de 2015 a les dependències de
l’Institut Ramon Llull, es reuneix la Mesa de contractació integrada pels membres
referenciats, d’acord amb el que estableix el Plec de clàusules administratives particulars
que regeix el present contracte.
A la licitació s’han presentat:
-

Exit de Disseny, SL: representada pel senyor Santiago Martínez de Castilla i
Colomer.
Noe Conceptos Especiales, SL: representada per la senyora Victoria Acebes.

Abans de l’acte públic d’obertura del sobre C, que inclou les proposicions relatives als
criteris objectius o de valoració automàtica, el president explica el resultat de l’informe
relatiu a la valoració dels criteris subjectius a la Mesa de Contractació: la proposició
presentada per Èxit de Disseny, SL obté una puntuació de 22,68 punts sobre un total de
45 i la proposició presentada per Noe Conceptos Especiales, SL obté una puntuació de
20,11 punts sobre un total de 45. La Mesa avalua i accepta la proposta presentada.
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Seguidament s’inicia l’acte públic d’obertura del sobre C, que inclou les proposicions
relatives als criteris objectius. El President llegeix l’acta de la segona sessió de la Mesa
de Contractació de data 23 de setembre de 2015. A continuació, procedeix a l’obertura
del sobre corresponent a la proposició relativa als criteris objectius de les empreses Exit
de Disseny, SL i Noe Conceptos Especiales, SL amb el resultat següent: ambdues
empreses presenten l’oferta econòmica i el pressupost detallat del servei, amb inclusió
dels conceptes sol.licitats.
El President lliura la documentació presentada per les dues empreses als vocals tècnics
per tal que comencin l’elaboració d’un informe tècnic sobre els criteris objectius i realitzin
la proposta d’adjudicació.

El President acorda donar per acabada la sessió.
De la qual cosa, com a secretària, dono fe.

Barcelona, 28 de setembre de 2015

La Secretària
Maite Puigdollers

El President
Josep Marcé i Calderer

