AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)
ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ CELEBRADA EL DIA 23 D’A GOST DE
2019 PER LA VALORACIÓ DE LA OFERTA PRESENTADA PER MENBIOS,
S.L.

Acta d’obertura de la oferta continguda en el SOBRE ÚNIC de la proposició
presentada per adjudicar el contracte administratiu de serveis DE
MONITORATGE PER LES ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS, per
procediment obert simplificat.
Reunits en data 23 d’agost del 2019 a la Sala de Juntes de l’Ajuntament des
Castell, a les 11’20 hores, la Mesa de Contractació, formada per:
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Assistents:
Presidenta: Sra.
l’Ajuntament
Vocals:

Juana Escandell
des Castell

Salom,

Alcaldessa-Presidenta

de

Sr. Manuel Benito Reviriego, interventor municipal
Sr. Miguel Angel Cardona Doyle, secretari municipal
Sr. Oriol Pagés Campana, Tècnic d’esports municipal

Secretària: Sra. Juana Cardona Carreras, administrativa de l’àrea de
contractació.
Donat que per Decret de batllía de data 20/08/2019 es va resoldre:
“PRIMER.- Estimar els efectes derivats de la presentació de la instància per
part de Menbios SL en data 16.08.2019 (RE municipal GE 004725/2019), i
mitjançant la qual s’adjuntava la justificació d’haver-se sol·licitat la inscripció al
ROLECE ex article 159.4 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes
del Sector Públic, havent-la en conseqüència de considerar admesa a
l’expedient de contractació del servei de monitoratge per a les activitats
esportives municipals de l’Ajuntament des Castell (Expedient de contractació
E0051-1-2019, mitjançant procediment obert simplificat)
SEGON.- Que constituïda novament la Mesa de Contractació de l’expedient
municipal en qüestió, i de conformitat amb la interpretació que se’n ha de
desprendre de la Recomanació 32 de la Junta Consultiva de Contractació
Pública de l’Estat de dia 24.09.2018, es comprovi i exigeixi a Menbios SL la
deguda acreditació del compliment de totes i cadascuna de les condicions que
de la seva efectiva inscripció al ROLECE se’n desprendrien «ope legis», a més
d’allò pròpiament disposat i exigit al Plec de Clàusules que formen part de
l’expedient municipal de contractació (Expedient E0051-1-2019).
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AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA)
TERCER.- Notificar aquest acord a Menbios SL, així com als membres de la
Mesa de Contractació, pel seu coneixement i als corresponent i deguts efectes
que siguin procedents”.
Atès que en conseqüència procedeix avaluar la oferta presentada per part de la
mercantil en qüestió resultant d’aquest operació i prèviament constituïda la
mesa a aquests efectes, resulta la següent puntuació:
NÚM. OFERTA
1

LICITADOR
MENBIOS, S.L.

PUNTUACIÓ
52

La Mesa per unanimitat acorda:
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- Realitzar proposta d’adjudicació a favor de l’empresa Menbios, S.L.
- Requerir a la empresa Menbios, S.L., mitjançant comunicació electrònica que
constitueixi la garantia definitiva, i presenti la documentació justificativa segons
la clàusula 25 del PCAP, tot això en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de
l’enviament de la comunicació.
La Sra. Presidenta dona per finalitzada la reunió signant els membres de la
Mesa, as Castell en la data que figura en la signatura electrònica del document.
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Juana Cardona Carreras
23/08/2019 11:44:37
signatura electrònica
Es Castell

Oriol Pagès Campamà
23/08/2019 11:45:02
Signatura electrònica
Es Castell

Manuel Benito Reviriego
23/08/2019 11:46:43
Signatura electrònica
Es Castell

Miguel Ángel Cardona Doyle.
Secretari interí.
23/08/2019 13:05:10
Signatura electrònica
Es Castell

Juana Escandell Salom.
Batllessa.
23/08/2019 13:35:37
Signatura electrònica
Es Castell

