MESA DE CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI “MARRATXÍ SOCIAL” DINS
L’ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS BÀSICS DE MARRATXÍ.
Procediment: OBERT
Dia: 03-01-2018
Hora: 9, 20 a 10,00 h.
Assistents:
President:
Miquel Cabot, Regidor Contractació
Vocals:
Bernat Martorell Coll - Interventor
Aina Amengual – Regidora de Serveis Socials
Marta Serra – Tècnic
Felip Ramis – TAG de contractació que actua com a secretari
Licitadors:
Licitador nº 1: INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES
Licitador nº 2: ASSOCIACIÓ AMÉS
Licitador nº 3: ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA SL
Licitador nº 4: EULEN SOCIOSANITARIOS SA
Licitador nº 5: LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL
No assisteixen representants dels licitadors:

Pressupost base de licitació: 1.004.850,00 € IVA exclòs.
Es procedeix a l’obertura del sobre nº 1 dels respectius licitadors comprovant la documentació
aportada de cada un d’ells. S’observa que el licitador nº 2 ASSOCIACIÓ AMÉS presenta l’Annex I
relatiu a la declaració responsable tot i que no se segueix del model DEUC (Document Europeu
Únic de Contractació).
Davant aquest fet la mesa considera com a omissió esmenable la complimentació d’aquest model,
i s’acorda concedir un termini de tres dies hàbils als esmentats licitadors a tals efectes.
Per una altra part, en relació al darrer licitador, nº 5 LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL, en haver
de procedir a l’obertura del seu sobre nº 1 es presenta la qüestió, no observada abans de la reunió
de la mesa, vers si la presentació de l’oferta del licitador nº 5 LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL
entra dins termini donat que dins el dia 2 de gener de 2018 l’hora de rebuda del fax de l’avís
d’imposició és a les 14,10 h tot i que s’observa que l’hora que consta a l’oficina de Correos és a
les 13,59 h.
Es deixa aquest tema damunt la taula per realitzar alguna consulta al respecte que fonamenti
l’acord que s’adopti, quedant per a la propera mesa decidir sobre el particular. Consegüentment
no s’obri el sobre nº 1 de LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL, ni el sobre 4 dels respectius
licitadors fins a la propera reunió que es preveu per a dia 9 de gener de 2018, a les 10 h.

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

