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ACTA D'OBERTURA DE SOBRE A
LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN NOU SISTEMA
INTEGRAL DE GESTIÓ D’EXPEDIENTS ELECTRÒNICS A L’AJUNTAMENT DEL
VENDRELL.

A la Vila del Vendrell, comarca del Baix Penedès, el dia 9 de juliol de 2019.

A la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, a les dotze hores i vint-i-dos minuts, es constitueix
la MESA, presidida pel senyor BALTASAR SANTOS FERNÁNDEZ, regidor-delegat 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.
Seguidament a través de l’eina Sobre Digital de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública es procedeix a l'obertura dels sobres assenyalats amb la lletra A, que contenen la
documentació administrativa general, relativa a la contractació mitjançant procediment obert
i tramitació ordinària, del subministrament”, essent el resultat el següent:
1.- AUDIFILM CONSULTING S.L.U., representada pel senyor FRANCESC ALEMANY
MARTÍNEZ; cal esmenar la següent documentació:
-

Declarar en l’apartat de la solvència econòmica i financera del Document europeu únic
de contractació (DEUC), el volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici
dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats
de l’empresari i de presentació de les ofertes, tal com s’indica en el quadre de
característiques del plec administratiu, a l’apartat de solvència econòmica i financera.

-

Incloure en l’apartat de la capacitat tècnica i professional del Document europeu únic de
contractació (DEUC), relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres
anys del mateix tipus o naturalesa a què correspon l’objecte del contracte, tal com
s’indica en el quadre de característiques del plec administratiu, a l’apartat de solvència
tècnica o professional.

-

Incloure en l’apartat de la capacitat tècnica i professional del Document europeu únic de
contractació (DEUC), relació de les principals migracions realitzades per l’empresa, en
els últims tres anys, amb una embergadura similar o comparable a la realitat de
l’Ajuntament del Vendrell, tal com s’indica en el quadre de característiques del plec
administratiu, a l’apartat de solvència tècnica o professional.

-

Declarar en l’apartat de la capacitat tècnica i professional del Document europeu únic de
contractació (DEUC), el personal mínim per a dur a terme els serveis objecte del
contracte i la seva titulació professional, tal com s’indica en el quadre de característiques
del plec administratiu, a l’apartat de solvència tècnica o professional.

-

Declarar en l’apartat de la capacitat tècnica i professional del Document europeu únic de
contractació (DEUC), que disposa de personal directiu amb una experiència de, com a
mínim, 3 anys en la realització de treballs similars i d’un equip d’experts concrets que
tinguin la formació adequada i/o experiència professional en la matèria, tal com s’indica
en el quadre de característiques del plec administratiu, a l’apartat de solvència tècnica o
professional lletra c).

-

Presentar declaració de que l’operador compleix amb el criteri d’habilitació empresarial
establert en el plec de clàusules i en el plec de prescripcions tècniques i que determina
que per a donar compliment a totes les obligacions del Reial Decret 3/2010 que regula
l'Esquema Nacional de Seguretat, s’exigirà que el licitador disposi de la certificació de
categoria ALTA d’acord amb el que estableix el Centro Criptológico Nacional.

2.- GUADALTEL S.A., representada per la senyora NOELIA CARRASCO NAVARRO; cal
esmenar la següent documentació:

-

Presentar el Formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
d’acord amb el model que s’estableix en l’Annex 13 del Plec de clàusules administratives
i econòmiques particulars.

-

Presentar declaració de que l’operador compleix amb el criteri d’habilitació empresarial
establert en el plec de clàusules i en el plec de prescripcions tècniques i que determina
que per a donar compliment a totes les obligacions del Reial Decret 3/2010 que regula
l'Esquema Nacional de Seguretat, s’exigirà que el licitador disposi de la certificació de
categoria ALTA d’acord amb el que estableix el Centro Criptológico Nacional.

Atès que es comprova que hi ha documentació a esmenar, la mesa resol requerir la
corresponent subsanació a les empreses AUDIFILM CONSULTING S.L.U. i GUADALTEL
S.A., atorgant un termini de tres dies hàbils per esmenar les deficiències.

Per part de la Presidència es dóna l'acte per finalitzat. Són les dotze hores i trenta-set
minuts.
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