ACTA DE LA SEGONA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM. SC-20-00612 RELATIU AL
CONTRACTE DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ACREDITACIÓ

ASSISTENTS
Presidenta: La Sra. Mireia Carbonell, Cap de Sistemes de Gestió i Acreditació.
Vocals:
- La Sra. Laura Vidal, Gestora de Sistemes de Gestió i CRM.
- La Sra. Marga Mulet, Gestora de projectes de Sistemes de Gestió.
- Representant de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació d’ACCIÓ: El Sr. Roger Torner Condeminas,
Cap de Contractació.
- Representant de l’Àrea d’Administració d’ACCIÓ: El Sr. Miquel Parramon Blasco, Gerent de l'Àrea
d'Administració.

ACCIÓ

Secretària: Sra. Roser Olivares Giraldo, Gerent de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació d’ACCIÓ.
Reunits de forma telemàtica mitjançant Microsoft Teams, a les 12.00 hores del dia 2 de desembre de 2020,
les persones esmentades anteriorment, es constitueix la mesa de contractació per procedir a l’obertura dels
sobres B per part de les empreses licitadores en l’expedient de contractació SC-20-00612 relatiu a la
contractació dels serveis d’assistència tècnica per a la gestió del Servei d’Acreditació.
La presidenta declara constituïda la mesa de contractació i obert l’acte.
La presidenta de la mesa informa que l’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant de l’Agència
per a la Competitivitat de l’Empresa en data 9 de novembre de 2020.
A continuació, comunica als assistents el resultat de l’obertura dels sobres A.
Posteriorment, la mesa de contractació procedeix a obrir els sobres B presentats per:
1. Avantium Business Consulting, SL.
Els membres de la mesa accedeixen a l’eina Sobre Digital per analitzar la documentació del sobre B de
l’empresa licitadora.
L’empresa ha presentat la documentació requerida correctament i el sobre B no incorpora cap dada
susceptible de ser avaluada automàticament.
La mesa de contractació, un cop acabada l’obertura del sobre B de l’empresa licitadora, i donada la
complexitat de la documentació aportada i de conformitat amb la clàusula tretzena del plec de clàusules
administratives particulars, trasllada aquesta documentació als vocals tècnics perquè la valorin i aportin
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aquesta valoració a la resta de membres de la mesa de contractació. Aquesta valoració s’haurà de lliurar a la
resta de membres de la mesa abans de l’acte d’obertura dels sobres C, que contenen els criteris d’adjudicació
quantificables de forma automàtica.
Acabat l’acte, es redacta la present acta, que és llegida en veu alta per la secretària de la mesa de
contractació.
No havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 12.30 hores en el lloc i data indicats
anteriorment.

Sra. Roser Olivares Giraldo
Secretària

ACCIÓ

Sra. Mireia Carbonell
Presidenta
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