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ACTA D'OBERTURA DE PLIQUES SOBRE C

LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN NOU SISTEMA
INTEGRAL DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS ELECTRÒNICS PER L’AJUNTAMENT DEL
VENDRELL.
A la Vila del Vendrell, comarca del Baix Penedès, el dia 27 de novembre de 2019.
A la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, a les onze hores i quaranta-tres minuts, es
constitueix la MESA, presidida pel senyor BALTASAR SANTOS FERNÁNDEZ, regidordelegat de Secretaria i constituïda per la senyora ALBA MARTÍ GONZÁLEZ, secretària
accidental, el senyor JOSEP MORERA DALMAU, interventor de la Corporació, la senyora
IMMACULADA MONTSERRAT CARNÉ, tècnica del departament d’informàtica i la senyora
NÚRIA GALTÉS ROVIRA, funcionària de l’àrea de contractació, que actua com a secretària
de la mesa.
No assisteix a aquest acte cap representant de les empreses licitadores.
La Mesa de contractació, el dia 18 de juliol de 2019, va procedir a l’obertura del sobre B, que
conté la documentació subjecte a judici de valor, través de l’eina Sobre Digital de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, relativa a la contractació mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, del subministrament d’un nou sistema integral de
gestió d’expedients electrònics per l’Ajuntament del Vendrell.
Es va comprovar que totes les empreses licitadores que van presentar oferta van entregar
les corresponents memòries tècniques i es va procedir a fixar les dates per a la realització
de les demostracions pràctiques, que es van realitzar els dies 18 i 19 de setembre de 2019
D’acord amb el que s’estableix en el plec de clàusules administratives particulars, les
demostracions pràctiques, conjuntament amb la documentació entregada per les empreses
han estat valorades per una tècnica del departament d’informàtica i pel responsable de
transparència i administració electrònica de l’Ajuntament del Vendrell, els quals han emès el
corresponent informe valoratiu del sobre B, amb data de 21 de novembre de 2019.

El president de la mesa fa lectura de la puntuació de l’informe valoratiu, del qual es desprèn
el següent resultat:

Seguidament es procedeix a través de l’eina Sobre Digital de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública a l’obertura dels sobres assenyalats amb la lletra C, que conté la
documentació subjecte a valoració automàtica, essent el resultat següent:
1.- AUDIFILM CONSULTING S.L.U., representada pel senyor FRANCESC ALEMANY
MARTÍNEZ; conté la següent documentació:
a) Oferta econòmica per un import de: 162.000, 00 euros (IVA exclòs)
b) Oferta relativa a altres criteris objectius
c) Estudi de costos

2.- GUADALTEL S.A., representada pel senyor FELIX JOSE MORENO GARCIA; conté la
següent documentació:
a) oferta econòmica per un import de: 154.926,00 euros (IVA exclòs)
b) Oferta relativa a altres criteris objectius
c) Estudi de costos

Atès que es tracta d’una licitació amb diferents criteris d’adjudicació, la Mesa disposa lliurar
la documentació obrant del sobre C, subjecte a valoració automàtica, a la tècnica del
departament d’Informàtica, per tal que emeti l’informe de valoració d’acord amb el barem i
els criteris establerts a la clàusula 14 i apartat N del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives i econòmiques que regeix el procediment.
Per part de la Presidència es dóna l'acte per finalitzat. Són les dotze hores i cinquanta
minuts.
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