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ACTA

3

A la sala virtual, a les dotze hores del dia disset de març de dos mil vint-i-dos, es constitueix la
Mesa de Contractació virtualment, per a l'obertura del sobre C (Documentació relativa als criteris
d’adjudicació ponderables en funció de fórmules matemàtiques) que correspon al procediment
obert, per a la contractació de serveis informàtics per l’ampliació de la plataforma d’Smart City
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en l’àmbit de la gestió integral de les rondes de Barcelona.
La presideix per designació del Vicepresident executiu, el Vicepresident de Mobilitat, Transport i
Sostenibilitat, senyor Antonio Poveda Zapata i hi actuen com a vocals, la cap del Servei de
Secretaria, senyora Glòria Vendrell Garrido, per delegació del Secretari general; el Coordinador
General de Infraestructures, senyor Martin Gullon Santos i la Cap de Secció de Control Intern I,
senyora Maria Isabel Vela Colina, per delegació de l’Interventor General, com a Secretària, en
substitució de la Coordinadora de Contractació, la Tècnica Superior en Dret, senyora Marta
Gavaldà García.
Es declara obert l'acte amb les formalitats previstes a la normativa legal vigent i en
conseqüència s’informa als assistents que l’única empresa presentada ha estat admesa a la
licitació.
Prèvia a l’obertura del sobre C es procedeix a donar lectura de les puntuacions obtingudes per la
part de l’oferta presentada al sobre B, és a dir aquella que d’acord amb els criteris d’adjudicació
depèn d’un judici de valor. Aquesta puntuació és la següent:
Número
de plica
1

Empresa

Valoració "Sobre B"

IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA, S.A

47,00 punts

Tot seguit es procedeix a l’obertura dels sobres C amb el següent resultat:
Número de
plica

1

Empresa

IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA, S.A

Oferta econòmica

399.000,00 euros

Finalitzada l’obertura la Mesa dona trasllat de l’oferta al servei responsable perquè faci, aplicant
les corresponents fórmules matemàtiques, la valoració de la mateixa donant-se així per finalitzat
l’acte essent les dotze hores i cinc minuts i se n'estén aquesta acta de la sessió per la Secretària
de la Mesa i que serà signada també pel President i els Vocals. Un cop aixecada l’acta es
procedirà a la seva publicació per posar en coneixement dels interessats el contingut de l’acte
celebrat.
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