25/2018 (4)
ACTA DE LA MESA CONTRACTACIÓ
QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PEL PROPOSAT
ADJUDICATARI PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ
Denominació: CONTRACTE DE NATURALESA PRIVADA PER A LA REALITZACIÓ
DE CONCERTS I PASSA CARRERS. (Exp. 12/2018)
Procediment negociat sense publicitat amb consulta a una única empresa capacitada
Despesa màxima anual: 38.520,30 euros sense IVA en funció dels següents preus unitaris:
- Preu unitari màxim per passa carrer: 1.332,80 euros sense IVA
- Preu unitari màxim per concert: 2.837,30 euros sense IVA
Lloc: Secretaria
Data: 14 de maig de 2018
Horari: 13:15 a 13:20 hores
Assistents:
Presidenta de la Mesa:
Isabel Febrer Gelabert
Vocals:
Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal
Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal
Secretària de la Mesa:
Llucia Vallcaneras Bonet
Desenvolupament de la sessió
L’objecte de la sessió és procedir a qualificar la documentació presentada per ASSOCIACIO
BANDA DE MUSICA DE MANACOR que li havia estat requerida acreditativa del
compliment dels requisits previs a l’adjudicació de naturalesa privada per a la realització de
concerts i passa carrers que s’assenyalen als articles 146.1 i 151.2 del TRLCSP i en el plec de
clàusules administratives particulars, així com la constitució de la garantia definitiva.
La secretària de la Mesa dona compte que el 4 de maig de 2018 acabava el termini de 10 dies
hàbils per presentar la documentació prèvia a l’adjudicació requerida al proposat adjudicatari i
de la garantia definitiva i que el dia 3 de maig de 2018 ASSOCIACIO BANDA DE MUSICA
DE MANACOR va presentar la documentació que consta a la relació per ella certificada l’11 de
maig de 2018.
La Mesa per unanimitat acorda concedir un termini de 3 dies hàbils a comptar a partir de
l’endemà del rebut de la notificació que es farà via correu electrònic al proposat adjudicatari
perquè esmeni les següents deficiències detectades a la documentació presentada:
- Han de presentar original de l’acta fundacional o estatuts, en el seu cas, inscrits en el registre
corresponent per poder compulsar la còpia presentada, o presentar còpia compulsada de la
mateixa.

- han de presentar còpia compulsada del DNI del representat de l’Associació
- Per acreditar la solvència tècnica han presentat un únic certificat de l’Ajuntament de manacor
de treballs realitzats durant l’any 2016 per import de 37.015,80 euros, com sia que la mateixa
s’ha d’acreditar per valor d’execució per any per import giual o superior a la anualitat mitjana
(38.520,30 euros) manca que presentin certificat de treballs realitzats durant l’any 2016 per un
valor almenys de 1.504,50 euros.
- Falta declaració del representant de l’Associació de que no s’han donat de baixa de l’IAE.
- s’ha presentat informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social que no estan inscrits
com empresaris en el sistema de Seguretat Social. En el supòsit de que s’hagi de tenir alguna
exempció, s’ha d’acreditar mitjançant declaració responsable del representat de l’Associació.
La presidenta signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe.
La secretària

La presidenta

Els vocals

