MESA DE CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLES D’ESTIU DE

L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ.
Procediment: OBERT
Dia: 30-05-2018
Hora: 9,24 h a 9,40 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), Sra. Joana
Maria Llull (en representació d’Intervenció de l’Ajuntament de Marratxí), Sra. Aina
Amengual Marí (Regidora d’Educació) i Sra. Maria Dolores Maya Jordan (Tècnic
d’Educació).

Licitadors:
Nº 1 LÚDIC SERVEIS INTEGRATS SL
Nº 2 ASSOCIACIÓ AMÉS
Nº 3 E TEMPS LLIURE SERVEIS LÚDICS SLU
Nº 4 EMERGÈNCIES SETMIL SL

No fa acte de presència cap representant dels licitadors.

Pressupost base de licitació: 0 €.
Per part de la mesa es procedeix a l’obertura del sobre nº 1 dels respectius licitadors, comprovant
la documentació aportada.
S’observa que s’ha incorregut en defectes esmenables en la complimentació del DEUC
(Document Europeu Únic de Contractació).
Conforme amb l’article 141.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, quan la mesa apreciï defectes esmenables donarà un termini de tres dies a l’empresari per
tal que els corregeixi.
Conforme amb l’anteriorment explicat la mesa acorda:
1r.- Requerir al licitador nº 1 LÚDIC SERVEIS INTEGRATS SL per tal que esmeni la
complimentació del formulari DEUC i el presenti correctament emplenat amb tots els apartats que
pertoquin.
2n.- Convocar la propera reunió de la mesa en el dia d’avui, a les 13,30 h, atesa la facilitat
d’esmena de la documentació per part del licitador descrit. Sempre que obri a les oficines
municipals abans de dita hora l’esmena requerida.

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.

