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A LA CIUTAT DE BARCELONA a les 11 hores i 45 minuts del dia 11 d’abril de 2018, es
constitueix convocats en legal forma els seus membres, la Mesa de Contractació de l'Àrea
de Presidència, que resta presidida pel Sr. Carles Barnés i Garcia, cap del Servei de
Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals: Sra. Dènia Lázaro i Ardila, com a
delegada de la secretària general, per la Sra. Celia Gallego i Herrera, com a delegada de
l’interventor general, per la Sra. Mercè Oller i Bellmunt, com a tècnica del Servei de
Coordinació i Contractació de l'Organisme de Gestió Tributària i per la secretària de la
Mesa Sra. Eva M. Inglada i Mulet. Es constitueix la present Mesa per a la qualificació prèvia
de la documentació presentada pels licitadors, en temps i forma assenyalats al BOPB de
data 5 de març de 2018, de la contractació relativa al procediment obert amb pluralitat de
criteris d’adjudicació corresponent a la “Gestió i lliurament d’una targeta que es pugui
utilitzar en restaurants, bars i establiments d’hostaleria en general com a sistema
de pagament de l’ajut per menjar del personal de l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona”, tot això de conformitat amb allò que disposen els articles
146, 160 i 320 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
El President comunica als presents, que no s’han trobat ofertes en format digital i ordena
l'obertura dels sobres de la documentació de les empreses presentades, amb exclusió
dels relatius a l’oferta econòmica i la resta dels criteris automàtics, els quals ofereixen el
següent resultat:
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa CHEQUE DEJENEUR
ESPAÑA, SAU, amb NIF A78887049 i domicili social al carrer Valportillo II, 8 bis, CP
28108 ALCOBENDAS (Madrid) i amb domicili a efectes de notificació al carrer Entença,
332-334, 5a planta 08029 BARCELONA, la qual presenta tota la documentació
assenyalada en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars, d’acord amb el model
de l’Annex 1 del PCAP.
SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa SODEXO SOLUCIONES DE
MOTIVACIÓN ESPAÑA, SAU, amb NIF A78604113 i amb domicili social al carrer Via de
los Poblados, 3 -Edificio 3- planta 2a Parque Empresarial Cristalia CP 28033 MADRID, la
qual presenta tota la documentació assenyalada en els Plecs de Clàusules
Administratives Particulars, d’acord amb el model de l’Annex 1 del PCAP.
TERCER.- Assenyalat amb el núm. 3 correspon a l’empresa EDENRED ESPAÑA, SA,
amb NIF A78881190 i amb domicili social al carrer Ribera de Loira, 56-58 Campo de las
Naciones CP 28042 MADRID i amb domicili a efectes de notificació a l’avinguda
Meridiana, 358 4D, CP 08027 BARCELONA, la qual presenta tota la documentació
assenyalada en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars, d’acord amb el model
de l’Annex 1 del PCAP.
Essent les 12 hores, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.
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