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Acta de reunió de la Mesa de Contractació (acte privat-adjudicació)
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Lloc:

6 de maig de 2022
14:00 hores
14:10 hores
Videoconferència

Membres de la Mesa
President:
Vocals:
Secretàri:

Narciso Pastor, vicerector d’infraestructures
Roberto Garcia Gonzalez, adjunt al vicerectorat de recerca i transferència
Esther Gonzalez Espolio,. Secretaria del vicerectorat de recerca i transferencia
Cesar Ezcurra, cap de servei d’economia
Antoni Gonzalez, cap de secció de contractació i compres

Desenvolupament de la sessió
En aquesta sessió privada, la Mesa de contractació d’aquest procediment obert per a la contractació DE
L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN EL SUPORT DE L’AVALUACIÓ DE RE-ACREDITACIÓ DEL
SEGELL HRS4R. (Expedient núm. 2022/SER-37), es reuneix per tal de realitzar la proposició de
l’adjudicació a favor de l’empresa que obtingui la màxima puntuació.
S’annexa a aquesta acta el document redactat i que desenvolupa la baremació de cada criteri. En aquesta
fase el quadre resum, per ordre de puntuació, del resultat de les empreses és:

Empreses licitadores
EFFECTIA INNOVATION SOLUTIONS

Oferta
económica
40,00

Experiència
prèvia en la
gestió del segell
HRS4R
20,00

Puntuació
final sobre
100
60,00

És per això que la Mesa de contractació procedeix a
PROPOSAR:
1) Que es requereixi a l’empresa EFFECTIA INNOVATION SOLUTIONS, S.L., amb NIF
B85706265, la seva inscripció- en el RELI ó ROLECE, la qual haurà d’aportar en un termini de deu dies
hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment.
2) Que en cas del correcte compliment per part de l’empresa, d’allò requerit, s’adjudiqui el contracte per un
import màxim (IVA exclòs) de 18.000,00 euros, donat que és l’empresa que ha presentat una oferta única,
més adequada i adient a les necessitats a satisfer.
3) Notificar l’adjudicació immediatament a tots els interessats i així mateix penjar-la al Perfil del
contractant de la UdL.
El secretari

Vist i plau
El president
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