
m CONTRACTE DE SERVETS PER PROCEDIMENT OBERT

ACTA DE LA MTISA I)E CONTRACTACIÓ D'oBf,RTTIRA DEL SOBRE «A»

Reunits a les oficines de [a Casa Consistorial, el dia 217 /2018 a les 12,10 hores, es constitueix la
Mesa de Contractació per a I'adjudicació del següent contracte:

La com ició de la taula és la se

Després de la constitució de la Mesa, la secretaria procedeix al recompte de les proposicions
presentades i a Ia seva confrontació amb la certificació de proposicions, comunicant al públic el
nombre de proposicions rebudes en forma i termini, fora de termini, i el nom dels licitadors. Es

convida als interessats perqué puguin comprovar els sobres presentats. A continuació" es

procedeix a la qualificació previa dels documents presentats dintre del termini ien la forma
escaient, ordenant la Presiddncia l'obertura dels ,Soáres «A» que fan referéncia a la
documentació acreditativa del compliment dels requisits previs. La Mesa de Contractació
procedeix a examinar formalment la documentació presentada i declara admeses les següents
proposicions:

Licitador
Lot I Zoo Music Produccions, CIF: B 57231912

Licitador
Lot 2 Zoo Music Produccions, CIF: B 57231912

Licitador
Lot 3 Zoo Music Produccions, CIF: B 57231912

La presidéncia dona per acabada la reunió a les 12,20 hores. I perqué quedi constAncia del

tractat, es redacta l'acta que es sotmet a la signatura del President i Vocals.

Tipus de contracte: Organització de concerts festes de Sant Roc Porreres 2018

Objecte del contracte: L'organització, de forma coordinada amb els serveis municipals, dels

concerts que s'han programat per a les festes de Porreres de 2018.

Procediment de contractació: obert Tipus de Tramitació: ordinária

Codi CPV: 923 I 1000- I (serveis artístics); 92300000-4 Serveis d'entreteniment

Valor estimat del contracte: 52.437 €

Pressupost base de licitació IVA exclós: 29.817 € lY AoA: 2l

Pressupost base de licitació IVA inclós: 36.078,57 €
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Durada de I'execució: 7/8/2018 a l61812018




