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

8 de juny de 2022
13:00 hores
13:10 hores
Videoconferència

Assistents
President:
Vocals:
Secretàri:

Narciso Pastor, vicerector d’infraestructures
Ester Jardiel, coordinadora tècnica en gestió energètica
Antoni Chauvell, coordinador tècnic de projectes
Cesar Ezcurra, cap de servei d’economia
Antoni Gonzalez, cap de secció de contractació i compres

Ordre del dia
Obertura pública dels sobre B del procediment obert simplificat per a la contractació DE L’OBRA
D'EXECUCIÓ, MANTENIMENT I TRAMITACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ASSOCIADA D’UN
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAIC D'AUTOCONSUM EN MODALITAT INJECCIÓ ZERO, D’UNA
POTÈNCIA MÍNIMA DE 73,2 kWp SOBRE COBERT, EN EL CAMPUS D’ETSEA DE LA
UNIVERSITAT DE LLEIDA. (Expedient núm. 2022/OBR-45).
Desenvolupament de la sessió
S’inicia l’acte previ privat de la Mesa de contractació de la UdL per tal d’obrir i revisar la documentació
administrativa presentada per les empreses, per tal de ser admeses a licitació i poder passar a la següent fase
d’obertura i valoració de la documentació tècnica del procediment obert indicat en l’ordre del dia.
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. El nombre total d’empreses ha estat de SIS (6)
S’estudia la informació presentada i el resultat és el següent:
NOM EMPRESA

NIF

LLITERO SUPORT, SL

B67890616

RUANO ENERGIA, SL

B54935507

ALITER GROUP RENOVABLES, SL
UTE URBIA-CUERVA

B65286882
A07077969-B18210013

ISTOLATIO E INDORTES, SL
AUXILIAR
DE
ASISTENCIA, SLU

SERVICIOS

Incidències obertura

B25848862
Y

B25426867

Requerida documentació
presentada dins de termini
Manca documentació no
presentada dins de termini
Tot és correcte i complert
Requerida documentació
presentada dins de termini
Manca documentació no
presentada dins de termini
Tot és correcte i complert

Es proposa l’exclusió del procediment de licitació de les empreses RUANO ENERGIA, SL i ISTOLATIO E
INDORTES, SL per manca de presentació de documentació requerida en el sobre A. Per aquest motiu no es
procedirà a l’obertura dels sobres presentats per aquestes dos empreses.
Es constitueix, en acte privat, 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).
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 administratius particulars d’aquesta contractació, es convocarà
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
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