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2021/ CONC. SER-02
Contractació de la concessió dels serveis de cafeteria menjador i de les màquines d’
autoservei de l’edifici CeDiCo del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de
Lleida
Acta de reunió de la Mesa de Contractació
Obertura de la documentació continguda als sobres C. (Oferta econòmica i elements
avaluables amb criteris quantitatius ponderació automàtica)

Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Lloc:

29 de març de 2021
17.00 hores
17.40 hores
Sessió virtual

Assistents
President: José Narciso Pastor Saéz
Vocals: Jordi Sanuy i Vallès; Óscar Martínez Pelegrí; Miquel Aran Mayoral
Secretària: Imma Gatnau i Roca
Ordre del dia
Obertura de la documentació continguda als sobres C i si escau, realitzar la proposta d’
adjudicació d’aquesta contractació.
Desenvolupament de la sessió
Reunida la mesa, en sessió telemàtica privada i amb caràcter previ a l'acte d'obertura
públic, admet l’informe emès per part del Comitè d’experts.
A continuació es reuneix la Mesa de contractació del Parc Científic en sessió pública
virtual, per tal de revisar la documentació inclosa al sobre C presentada per l’empresa
Enerclua, SL que és la única empresa que s’ha presentat a la licitació.
Un cop examinada la documentació, la Mesa continua en sessió privada i ACORDA:
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Primer: Admetre la documentació presentada per l’ empresa Enerclua, SL.
Segon: Realitzar la valoració de l’oferta econòmica presentada d’acord amb els criteris
establerts als plecs de clàusules administratives particulars que regeixen aquesta licitació
amb el resultat següent:

Empresa
licitadora

Puntuació
Idoneïtat del
projecte

1.- ENERCLUA, SL

Puntuació

Puntuació

Alineació
estratègica de
l’empresa amb els
objectius del Parc

Oferta econòmica
presentada

23

25 (49.255 €)

45

TOTAL

93,00

D’acord amb els antecedents anteriors, la Mesa proposa que s’adjudiqui la contractació
de la concessió dels serveis de la cafeteria menjador i de les màquines d’ autoservei de l’
edifici CeDiCo del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida a l’empresa
Enerclua, SL, en tant la seva proposta resulta ser la més adequada per satisfer les
necessitats de l’òrgan contractant.
I per ordre de la Presidència es dona per finalitzada la sessió, essent les17.40 hores del
dia assenyalat a l'emplaçament, llegint-se aquesta acta i trobant-se conforme per tots
els assistents, es signada amb mi la Secretària, de tot el qual en dono fe
El president

La secretària
Imma Gatnau
Roca - DNI
78078348H
(TCAT)

José Narciso Pastor i Saéz
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