Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació
Acta de la Mesa de comprovació dels requisits previs de les empreses licitadores
Contracte : Contracte administratiu
Expedient :

Tipus : Serveis

CTTI-2019-20148

Procediment : Obert harmonitzat

Títol : Serveis de processament de dades (CPD Nucli), estructurat en dos lots:
- Lot 1: Serveis de processament de dades en entorn mainframe.
- Lot 2: Serveis de processament de dades en entorns oberts, explotació, administració i
gestió.

Import €

IVA €

Import total €

18.050.760,00

104.006.760,00

103.147.200,00

Valor estimat (s/IVA) :

85.956.000,00

Pressupost licitació :
Termini d’execució :
6 anys
Possibilitat de pròrroga: No

IVA (21%)

Import IVA Inclòs

Valor estimat
contracte s/IVA

Lots

Import licitació

Lot 1

20.591.000,00 €

4.324.110,00 €

24.915.110,00 €

24.709.200,00 €

Lot 2

65.365.000,00 €

13.726.650,00 €

79.091.650,00 €

78.438.000,00 €

Total

85.956.000,00 €

18.050.760,00 €

104.006.760,00 €

103.147.200,00 €

Identificació de la sessió
Data: 12.12.2019
Horari: 12:00h
Lloc: CTTI Sala P1C

Membres de la Mesa de Contractació
Assistents
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Maria Dolores Salgado Ygarza

Presidenta

Directora de Serveis Corporatius

Cristina Tamarit Pulido

Secretària

Tècnica de l’Àrea de Contractació

David Hernández Soler

Vocal

Tècnic de Serveis Jurídics

Josep Mª Gallart Glez. Palacio

Vocal

Titular Òrgan Control Intern
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Artur Ruta Serna

Vocal

Responsable del Servei d’Àmbit de la
Direcció General de Policia

Valentí Arroyo Peña

Vocal

Cap de la Unitat de Governança

Ordre del dia
1. Constitució de la Mesa.
2. Obertura digital i examen del sobre A (documentació general) de les empreses
licitadores, d’acord amb el que estableixen els articles 139 i 140 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic.
3. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió
1. Reunides les persones designades com a membres de la Mesa i com a qüestió preliminar a
la vàlida constitució de la mateixa, la secretària requereix a cadascú dels presents que es
pronunciïn sobre si concorre o no algun conflicte d’interessos en relació al procediment
d’adjudicació del qual forma part la Mesa, en el sentit d’allò previst a l’article 24 de la directiva
2014/24/UE del Parlament Europeu y del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre Contractació
Pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE, i en la legislació vigent a l’Estat
Espanyol en matèria de Contractació Pública. Tots els presents manifesten que no tenen
directa o indirectament, un interès financer, econòmic o personal que pogués semblar que
compromet la seva imparcialitat i independència en el context del present procediment de
contractació i signen la corresponent declaració d’absència de conflicte d’interès.
Seguidament, la Secretària recorda a cadascun dels presents el deure de confidencialitat de
tota aquella informació que no tingui caràcter públic en el sentit d’allò que disposa l’article 52
de l’EBEP 5/2015 de 30 d’octubre de 2015 i l’article 83.2 e) i l’article 83.3 a) TRE/3476/2007
de 18 de setembre, per el qual es disposa la inscripció i la publicació del conveni col·lectiu
de treball de l’empresa CTTI per als anys 2006 - 2009. Tanmateix, adverteix de les possibles
sancions que comporta l’incompliment d’aquesta obligació, recollides en l’article 84 del
Conveni Col·lectiu dels treballadors del CTTI i totes aquelles previstes en l’EBEP.
2. Es comprova que s’assoleix el quòrum mínim necessari i, per tant, es declara la Mesa
vàlidament constituïda. La Presidenta obre la sessió on es procedeix al recompte de les
ofertes presentades, i es confronta amb les dades que consten en el certificat expedit per
l’eina Sobre Digital (dia, hora i registre d’entrada).

Salvador Espriu, 45-51.
Polígon industrial Pedrosa
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

2/4

Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació

3. La Presidenta obre el sobre digital que conté la documentació general i es procedeix a
visualitzar la documentació continguda en el Sobre A, atesa la comprovació de la seva
presentació en temps i forma.
Acords
1. La Mesa acorda fer arribar a tots els membres de la mesa la documentació continguda en el
sobre A de cada una de les empreses per a que facin la comprovació de la documentació
acreditativa dels requisits previs establerts al PCAP i facin, si escau, les seves observacions.
La Presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
Vist i plau
La Secretària

Vist i plau
La Presidenta

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l'Agència Catalana de Certificació. La política de
signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en
suport informàtic".
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Annex 1. Empreses licitadores

NIF

Empreses licitadores admeses

A80599459

IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA (IBM GSE), S.A.

A81608077

T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.
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