CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE
BAR RESTAURANT DEL PARC DE N’HEREVETA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT,
OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA I DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.

•

Procediment: contracte administratiu especial per a l'explotació del servei de bar restaurant
del parc de n’Hereveta mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa
i diversos criteris d'adjudicació.

•

Tipus de document: extracte de l'acte d'obertura dels sobres «1» i «3»

•

Dia i hora de la reunió: 26/3/2018 a les 19,45 hores fins a 19,55 hores.

•

Lloc de celebració: Ajuntament de Porreres

El dia, hora i lloc assenyalant es constitueix la Mesa de contractació per a l'adjudicació del

contracte administratiu especial per a l'explotació del servei de bar restaurant del parc de n’Hereveta
mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris
d'adjudicació. Es procedeix al recompte de les proposicions presentades i a la seva confrontació
amb la certificació de proposicions, comunicant al públic el nombre de proposicions rebudes en
forma i termini, fora de termini, i el nom dels licitadors. Es convida als interessats perquè puguin
comprovar els sobres presentats. A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents
presentats dintre del termini i en la forma escaient, i es procedeix a l'obertura dels sobres «A» que
fan referència a la documentació administrativa. S'examina formalment la documentació presentada
i es declaren admeses les següents proposicions:
•

Sra. Apolònia M. Vidal Veny amb DNI 78214622V

A continuació es procedeix a l'obertura dels Sobres «C», que inclouran els criteris la ponderació
dels quals depenguin d'un judici de valor, en acte públic. Després de la lectura de les proposicions,
es remeten les mateixes als Serveis Tècnics per a la seva valoració conformement als criteris i a la
ponderació establerts en el Plec.

La presidència dóna per acabada la reunió a l'hora a dalt indicada.

