MESA DE CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT, ACTIVITATS
I SOCORRISTES DE LES PISCINES MUNICIPALS
Procediment: OBERT
Dia: 31-05-2018
Hora: 13,18 h a 13,38 h.
Membres de la Mesa Assistents:
⋅ President: Sr. Miquel Cabot Rodríguez (Regidor de Contractació), o regidor en qui delegui.
⋅ Secretari: Sr. Felip Ramis Llabrés (TAG de Contractació).
⋅ Vocals: Sra. Paula Baltasar Cózar (Secretària de l’Ajuntament de Marratxí), Sr. Bernat
Martorell Coll (Interventor de l’Ajuntament de Marratxí), Sr. Josep Ramis Salamanca
(Regidor d’Esports) i Sra. Dolors Requena Vich (Tècnic de l’Àrea d’Esports).
Licitadors:
Licitador nº 1: ALGALIA
No fa acte de presència cap representant del licitador
Pressupost base de licitació: 72.423,95 € (IVA exclòs).
Una vegada emès l’informe de valoració per part de l’Àrea d’Esports la mesa en fa lectura i es
consideren adequades i correctes les respectives puntuacions, les quals es traslladen al requadre
final.
A continuació s’obri el sobre nº 2. Es comprova que la documentació aportada és correcta i es
procedeix a la seva valoració amb el resultat que s’especifica a continuació:
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La mesa, un cop vistes les explicacions anteriors acorda:
1r.- Proposar adjudicatari del contracte del SERVEI DE MANTENIMENT, ACTIVITATS I
SOCORRISTES DE LES PISCINES MUNICIPALS al licitador ALGALIA SPORT SL, representada
per Antoni Amengual Miralles per l’import de 67.354,27 € € (IVA exclòs) i de 81.498,67 € IVA
inclòs.
La durada del present contracte és per un any, prorrogable per un període d’un any més, a
comptar a partir del dia següent a la signatura del contracte.
Tot ajustadament al plec de condicions particulars i tècniques que regeixen aquesta contractació,
conforme a l’oferta econòmica presentada, millores ofertades i resta d’informació aportada, que
s’adjunta a aquesta acta com annex.
2n.- Elevar aquest acord a l’òrgan de contractació per tal de continuar amb la tramitació de
l’expedient i adjudiqui el contracte indicat a l’esmentat licitador.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la reunió de la que s’estén la present acta, que com
a Secretari don fe.

