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c¡ssró oNERosA o'ús o¡rs LocArs r pARADES DEL MERcAT DE ToRREFoRTA

Per videoconferéncia i presencialment, a les 1"6:30 hores del dia 8 de juliol d de 2021, es

constitueix la Mesa de Contractació composta en la forma precedentment assenyalada,
per procedir a l'obertura i qualificació de la proposta económica a la licitació convocada
per ESPIMSA, i a dalt referenciada.

Composició de la Mesa:

Presidéncia: Sr. Dídac Nadal iAbad, President del Consell d'Administració d'ESPIMSA.

Secretaria: Sra. Mónica Garcia i Colomé, Directora de Mercats d'ESPIMSA.

Vocals: Sr. Daniel Milá iZaragoza, Gerent d'ESPIMSA
Sra.Maria Soledad Bonet, Presidenta Associació de venedors del Mercat de
Torreforta

Sr. Joan Anton Font, Secretari del Consell d'Administració d'ESPIMSA.

Per la Secretária de la Mesa es dona compte dels següents antecedents:

l.- ESPIMSA va convocar, mitjangant procediment obert, cessió onerosa d'ús dels local i les
parades del mercat de torreforta, publicant el corresponent anunci de licitació en el Perfil
del Contractant.

ll.- En data 22 de juny,la Mesa de contractació es va constituir per procedir a l'examen i

qualíficació de la documentació general i seguidament va procedir a l'obertura de les
propostes avaluables mitjangant criteris objectius de valoració, acordant donar trasllat de
la documentació al Gerent d'ESPIMSA per tal emeti informe de valoració de l'oferta
técnica.

Es dóna compte del resultat de la valoració de la documentació presentada pels licitadors
admesos, a valorar mitjangant criteris objectius de valoració. Aquest informe és acceptat
per la mesa de contractació i del qual es reprodueix la taula resum global de valoracions de
*iteris de judici de valor:
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CRITERIS D'ADJU DICACIÓ
Fra ncisco

Garcia Calero
Núria Arévalo

Pascual

Mohamed
Mallouk

Plá empresari: (máx.45 pts)

Memória (L0 pts.) 6 8 8

Distintiu qualitat o orígen (5 pts.) 0 4 0

Producte diferencial o innovador (5 pts.) 4 4 4

Valor estétic instal.lació (5 pts.) 3 3 3

Equipament tecnológic (5 pts.) 2 4 4

Qualitat producte (5 pts.) 2 0 3

Serveis complementaris (5 pts.) 0 0 2

Aliments producte local ecológic (5 pts.) 0 0 0

TOTAL L7 23 24

Tot seguit, es procedeíx a l'obertura de les proposicions económiques
d'arribada de les propostes, el contingut de les quals passa a reproduir-se:
Admesos:

o Francisco Garcia Calero

Lot ofertat número 4 905,00€

¡ Núria Arévalo Pascual

Lot ofertat número 6 500,00€

o Mohamed Mallouk

Lot ofertat número 4. 450,00€

per ordre

Un cop comprovat que cap de les ofertes está incursa en presumpció d'anormalitat, es

passa a classificar, per ordre decreixent, les ofertes presentades tot tenint en compte la

totalitat dels criteris de valoració:

Per tant les valoracions finals queden de la següent manera:

TOTAL

TOTAL PU NTUACI Ó LICITACIÓ 72 78 45,27
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Oferta económica
Francisco

Garcia Calero
Núria Arévalo

Pascual

Mohamed
Mallouk

Lot 4 (MíN|M 300€)

Puntuació

t7 24

55 2L,27

Lot 6 (MíNrM 400€)

Puntuació

23

55
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La mesa aprova la proposta d'adjudicació descrita, i elevar-la a la Presidéncia, per tal que

efectuats els trámits previstos a la cláusula 14 de les que regeixen el procediment, es

requereixi a Francisco Garcia Calero i Núria Arévalo Pascual, a la presentació de la

documentacié corresponent, per tal que es procedeixi a l'adjudicació per part del Consell

d'Adm inistració d' ESPIMSA.

Tal i com especifica la Cláusula 34. Disposició Addicional, es demora l'adjudicació del lots

3,4,5i 6 fins el moment en que s'hagi resolt satisfactóriament l'acord de resolució de les

concessions vigents i aquestes quedin vacants.

I sense més, es dóna l'acte per acabat, el President aixeca la sessió a les 17.00 hores, í com

a secretaria, estenc la present acta, que signen amb mi la resta de membres de la Mesa.

Tarragona, a 8 de juliol de 2021

El President, Sr. Dídac Nadal La Secretária, Mónica Garcia
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