AMB INFORMACIÓ 12. Serveis de suport a la gestió i el manteniment dels sistemes
i les xarxes informàtiques d’AMB Informació
Acta obertura sobre C

ACTA D’OBERTURA DE SOBRE C (DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT A CRITERIS
AVALUABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES ARITMÈTIQUES)
(EXPEDIENT CPS 15/2020)
Barcelona, a les oficines d’AMB INFORMACIÓ I SERVEIS, S.A., Via Laietana, núm. 33, 4t
1a, essent les 10.30 hores del dia 12 de maig de 2021, constituïda mitjançant
videoconferència utilitzant l’eina col·laborativa Teams, la Mesa de Contractació formada
per na Cristina Farré Garrés, presencialment (substituint en Joan Maria Bigas i
Serrallonga, Conseller Delegat d’AMB Informació i Serveis S.A.), na Marta Borràs i Ribó,
mitjançant videoconferència (Secretària no Consellera d’AMB Informació i Serveis, S.A),
en Guillem Viñolas Casamort, mitjançant videoconferència (Tècnic Superior Economista
de la Direcció de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB) i en Javier Marín Pulido,
mitjançant videoconferència (Responsable de Projectes d’AMB Informació i Serveis,
S.A.), actuant com a Presidenta na Cristina Farré Garrés i com a Secretària na Marta
Borràs i Ribó, es procedeix a l’acte públic d’obertura de les propostes avaluables
mitjançant l’aplicació de fórmules aritmètiques , relativa a l’expedient CPS 15/2020,
consistent en la contractació de la prestació dels serveis de suport a la gestió i el
manteniment dels sistemes i les xarxes informàtiques d’AMB Informació i Serveis, S.A.
Assisteixen a més a més presencialment les següents persones:
-

Na Carolina Borràs Almela, assessora externa d’AMB Informació i Serveis, S.A. i
na Gloria García Álvarez, Responsable d’Administració i Recursos Humans d’AMB
Informació i Serveis, S.A.

Atès que assisteixen mitjançant videoconferència:
-

Dos representants de l’empresa ALTRAN INNOVACIÓN, S.L., la Sra. María Notario
Sánchez i el Sr. Álex Santos Rosique.
Dos representants de l’empresa BASE TECHNOLOGY SERVICES, S.L. la Sra. Ana
Vázquez López i el Sr. Xavier Valls Gilera.

Se’ls ofereix el dret a efectuar manifestacions, declinant fer-ne ús.
Els presents prossegueixen amb l’acte públic.
Havent estat admeses a la licitació les empreses ALTRAN INNOVACIÓN, S.L. i BASE
TECHNOLOGY SERVICES, S.L.
Havent estat valorat el contingut dels respectius sobres núm. B (Documentació
corresponent a criteris no avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules aritmètiques)
de conformitat amb els criteris d’adjudicació previstos a l’apartat H.2.B del Quadre de
Característiques del Contracte que figura al Plec de Clàusules Particulars, a continuació
figura la valoració obtinguda per les esmentades empreses:
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•

SOBRE B D’ ALTRAN INNOVACION S.L. (ALTRAN)
H.2.B.1.- Equip de treball i Plans de formació: 12 punts.
H.2.B.2.- Metodologia de projecte, de seguiment i de control de qualitat:11
punts.
Total puntuació: 23 punts.

•

SOBRE B DE BASE TECHNOLOGY & INFORMATION SERVICES, S.L. (BASETIS)
H.2.B.1.- Equip de treball i Plans de formació: 11 punts.
H.2.B.2.- Metodologia de projecte, de seguiment i de control de qualitat: 11
punts.
Total puntuació: 22 punts.

Analitzades les ofertes, s’observa que les empreses ALTRAN INNOVACION S.L. i BASE
TECHNOLOGY & INFORMATION SERVICES, S.L. han assolit la puntuació mínima de 12
punts en els criteris d’adjudicació quina avaluació depèn d’un judici de valor requerida
a l’apartat H del quadre de característiques del contracte del Plec de Clàusules
Particulars, per la qual cosa, es procedirà a l’obertura dels respectius Sobres C de dites
empreses.
A continuació es procedeix a efectuar l’obertura dels respectius sobres núm. C
(Documentació corresponent a criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules
aritmètiques) i es procedeix a fer lectura de les proposicions (pressupost de licitació,
sense IVA):
El detall de les Ofertes Econòmiques presentades segons especificacions descrites en la
proposta tècnica, és:
Pel que respecta a ALTRAN INNOVACIÓN, S.L.:
Descripció:

Preu unitari *

Serveis de suport a la gestió i el
manteniment de sistemes i les
xarxes informàtiques d’AMB
33,60 €/hora
Informació (oferta per un període
de 24 mesos)
(*) El preu unitari màxim és de 42€/hora
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Unitats

3.500 hores

Preu màxim
(sense IVA)
117.600,00€
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Pel que respecta a BASE TECHNOLOGY & INFORMATION SERVICES, S.L. :
Descripció:

Preu unitari *

Serveis de suport a la gestió i el
manteniment de sistemes i les
xarxes informàtiques d’AMB
33,60 €/hora
Informació (oferta per un període
de 24 mesos)
(*) El preu unitari màxim és de 42€/hora

Unitats

3.500 hores

Preu màxim
(sense IVA)
42€**

** La Mesa fa constar que a la casella de preu màxim (sense IVA) corresponia indicar el
preu màxim de l’oferta enlloc del preu màxim/hora consignat als Plecs, que és el que ha
transcrit la licitadora.
Atès que al cos escrit de l’oferta s’hi indica que el preu màxim ofert és de cent disset mil
sis-cents euros sense IVA (117.600,00 €), i que aquesta quantitat total és el resultat de
multiplicar el preu unitari ofert pel licitador (33,60 €) pel nombre d’hores màximes
previstes (3.500), es considera que es tracta d’un error interpretatiu que no afecta a la
validesa de la proposta, prenent, per tant, l’import de 117.600 € com el preu ofert pel
licitador (sense IVA).
A continuació, se’ls ofereix el dret a efectuar manifestacions, moment en el qual el Sr.
Xavier Valls Gilera, en nom de l’empresa BASE TECHNOLOGY & INFORMATION
SERVICES, S.L., manifesta que el preu del contracte és efectivament el de 117.600,00€.
La representant de l’empresa ALTRAN INNOVACIÓN, S.L declina fer-ne qualsevol
consideració.
Atès l’anterior, les propostes econòmiques presentades no superen l’import de la
licitació de sortida.
Resta doncs pendent l’avaluació de l’oferta econòmica, el que es farà en acte no públic
del qual se n’aixecarà la corresponent acta.
I no havent-hi més assumptes dels quals tractar, s’acaba aquest acte a les 10.45 hores,
del qual se n’estén aquesta acta de la sessió per la Secretària de la Mesa, que serà
signada per tots els components de la Mesa.
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