Acta de reunió de la Mesa de Contractació
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Lloc:

9 de maig de 2018
11:45 hores
12:00 h
Sala de Juntes 3a. Planta

Assistents
President:
Vocals:

Secretàri:

Josep Ma. Sentís, gerent
Jesus Avilla, vicerector de campus
Caterina Ticó, responsable de serveis comunitaris
Cesar Ezcurra, cap del servei d’economia
Frederic Solà, assessoria jurídica
Antoni Gonzalez, cap secció contractació i compres

Ordre del dia
Obertura pública dels sobres: B de documentació tècnica del procediment obert per a la contractació del servei
DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT PER A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA (EXP. 2018/SER08)

Desenvolupament de la sessió
En aquesta sessió es constitueix, en acte públic, la Mesa de contractació de la UdL per tal d’obrir les
proposicions tècniques del procediment obert inclòs a l’ordre del dia i que d’acord als plecs s’havien d’incloure
al Sobre B (ponderació que depén de judici de valor). A l’acte assisteixeix quatre representants de les empreses
licitadores (Prosegur i Sabico).
En aquest acte es dóna compliment a l’art. 27 del Real Decret 817/2009 pel que es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007 de contractes del sector públic, així s’obre la sessió fent recompte de les proposicions presentades i
que han estat confrontades amb les dades que figuren al certificat emès per l’oficina receptora. A aquesta licitació
s’han presentat tres empreses.
A continuació s’obre davant de tots els membres el Sobres B.
Per últim, s’informa que en conformitat amb la nova legislació, un cop valorada la documentació tècnica del
Sobre B, d’acord als criteris aprovats als plecs particulars d’aquesta contractació (Annex 6), es convocarà a totes
les empreses a l’acte públic de l’obertura del Sobre C “Oferta Econòmica i documentació tècnica” i abans de
l’inici d’aquest acte, es facilitarà la valoració obtinguda per cada empresa de la documentació del Sobre B.

El secretari

Vist i plau
El president

