Acta de reunió de la Mesa de Contractació de la UPC
Data: 26 de setembre de 2019
Hora d’obertura de la sessió: 11.50 h
Hora de finalització de la sessió: 12.00 h
Lloc: despatx 210A de la segona planta de l’edifici Vèrtex de la UPC (Barcelona)
Assistents
President:

Jordi Escolà, cap del Servei de Contractació i Compres 1

Vocals:

Sergi Canet, assessor jurídic
Margarita Alcober, cap del Servei d’Economia
Maria González, cap de la Unitat de Compres

Secretària:

Mònica Cortijo

Ordre del dia
1. Aprovació de l’informe tècnic de valoració de la documentació continguda als sobres 2
(criteris sotmesos a judici de valor) de l'expedient que s’indica a continuació:
CONSE120000HO2019045

Servei d’auditoria dels comptes anuals de la UPC,
del grup UPC i de projectes subvencionats i
elaboració dels comptes anuals agregats de la UPC

Desenvolupament de la sessió
Es presenta l'informe tècnic de valoració sobre la documentació presentada pels
licitadors en el sobre 2 (criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de valor).
Una vegada examinat l’esmentat informe, s’arriba als acords següents:
1. Aprovar el resultat de la valoració, que s’adjunta com a annex.
2. Publicar aquesta acta al Perfil del Contractant.
El president declara acabada la sessió i convoca els membres de la Mesa a l'acte
d'obertura dels sobres 3 (proposicions econòmiques i criteris avaluables de forma
automàtica) que tindrà lloc el dia 3 d’octubre de 2019, a les 10.00 hores.
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Per delegació de la gerenta de data 11/5/07
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No havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.

La secretària
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Vist i plau
El president JORDI
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