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Número de Referència: DX6RIDYKLUVC

SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE MIXT PER A
LA INSTAL·LACIÓ D’UN JOC INFANTIL AL PATI DEL CASINO
En data 18 de juliol de 2019, a partir de les 11 hores, es reuneixen els
membres de la Mesa de contractació del contracte mixt per a la instal·lació d’un
joc infantil al pati del Casino.
. President: Josep Maria Muncunill Soleda, cap de Secció de Manteniment de
la Via Pública, en substitució del cap de Servei de Projectes
Urbans i Infraestructures Territorials.
. Secretari:

Josep Pujol Sancho, TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions, en substitució del cap del Servei.

. Vocals:

Mariona Ribera Esparbé, interventora municipal.
José Luis González Leal, secretari general.

Ha excusat la seva absència, com a vocal, Àngels Mas Pintó, cap de Secció de
Planificació de la Via Pública.
D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Obertura del sobre únic de cada proposició presentada mitjançant la
Plataforma Vortal. El secretari comenta que a aquesta contractació s’ha
presentat dins de termini l’oferta de l’entitat mercantil Happyludic Playground
And Urban Equipment, SL, amb CIF número B-63.768.550.
S’adjunta a continuació la imatge del registre d’ofertes de la plataforma Vortal,
canal utilitzat per la presentació de proposicions.
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A continuació es porta a terme mitjançant la mateixa plataforma Vortal
l’obertura del sobre únic i es detalla la documentació presentada pel licitador:

La mesa comprova que l’única proposició incorpora la declaració responsable i
la d’indicació de correu electrònic de contacte i, per tant, acorda admetre l’única
proposició, sense perjudici de l’anàlisi posterior de tots els elements amb
caràcter previ a l’adjudicació.
Així mateix, la mesa observa el contingut de la proposició econòmica i tècnica
formulada per l’entitat mercantil licitadora, que és el següent:
Licitador
1

Happyludic
Playground
Equipment, SL

And

Urban

Oferta €, IVA no
inclòs

Garantia
addicional

40.320,00€

2 anys

2. Aprovació, si escau, de la valoració de les ofertes en relació amb el
sobre únic i de la proposta d’adjudicació del contracte, condicionada a la
inexistència de possibles valors anormals o desproporcionats o altres
elements que requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de les
empreses licitadores.
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Tenint en compte que en el moment d’obertura del sobre no es detecta
possibles valors anormals o desproporcionats (la mitjana de baixa ha sigut del
2,24% i la màxima admesa és del 20%) o altres qüestions que requereixin d’un
estudi del contingut o d’aclariments de l’empresa licitadora, la mesa aprova la
puntuació obtinguda que es detalla a continuació:
Ampliació
Licitador

Oferta

Garantia

Total

Happyludic Playground And Urban Equipment, SL

100,00

1,00

101,00

Per tant, un cop aprovada la puntuació final detallada obtinguda pel licitador
que ha participat en el procediment obert simplificat, la mesa de contractació
proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte mixt per a la
instal·lació d’un joc infantil al pati del Casino, a favor de la proposició
presentada per l’entitat mercantil Happyludic Playground And Urban
Equipment, SL, amb CIF número B-63.768.550, per un import de 40.320,00
euros, IVA no inclòs.
La Mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt quedaran
condicionats a la comprovació posterior de tota la documentació inclosa en el
sobre i les dades i imports que s’hi contenen. En cas que hi hagués alguna
divergència que modifiqués de manera substancial la valoració del sobre o la
proposta d’adjudicació, la mesa es tornaria a convocar a efectes de la seva
valoració.
El president dóna per finalitzat l’acte, a les 11 hores i 20 minuts de la data
indicada a l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut
de la qual, com a secretari, certifico.
El secretari de la Mesa
Josep Pujol Sancho

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C JOSEP
PUJOL SANCHO - DNI
39361069L
Data :2019.07.18
17:05:51 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa

Vist i plau
El president de la Mesa
Josep Maria Muncunill Soleda

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C JOSEP
MARIA MUNCUNILL
SOLEDA
Data :2019.07.26
10:05:50 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa
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