ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
VALORACIÓ I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE LES EINES INFORMÀTIQUES
CLICKDIMENSIONS I TWILIO PER A BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS,
S.A., PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO, S.A. I CEMENTIRIS DE
BARCELONA, S.A.
NÚM. EXPEDIENT 2021MK0382SU

A Barcelona, el dia 21 de gener de 2021 a les 12:15 hores, es constitueix la
Mesa de Contractació amb els següents assistents:
Presidenta: Sra. Maria Asunción Santolaria, Sots-Directora General Econòmic
i Financera, Assessoria Jurídica i Serveis Corporatius de Barcelona
de Serveis Municipals, S.A., o persona en qui delegui.
Vocal: Sra. Rosa M. Ortiz, Directora General del Parc d’Atraccions del
Tibidabo, S.A., o persona en qui delegui.
Vocal: Sr. Miquel Trepat, Director General de Cementiris de Barcelona,
S.A., o persona en qui delegui
Vocal: Sra. Mayra Nieto, Cap d’Unitat de Màrqueting de Mobilitat de
Barcelona de Serveis Municipals, S.A., o persona en qui delegui.
Vocal: Sr. Joan Canals, Cap d’Unitat d’Administració Econòmica de
Contractació de Barcelona de Serveis Municipals, S.A., o persona
en qui delegui.
Secretària: Sra. Anna Guzmán, Cap d’Àrea de l’Assessoria Jurídica i
Contractació de Barcelona de Serveis Municipals, S.A., o persona
en qui delegui.

Desenvolupament de la sessió:
Primer.- Un cop duta a terme, en la present sessió, l’obertura pública del sobre que
conté l’oferta avaluable mitjançant fórmules automàtiques, amb el resultat que consta a
la corresponent acta, la Mesa de Contractació procedeix a avaluar i classificar les
propostes admeses al present procediment de licitació, proposant l’adjudicació del
contracte a favor de l’empresa licitadora classificada en primer lloc i requerint-la, a
aquests efectes, per tal de que aporti la documentació que haurà de lliurar amb
anterioritat a l’adjudicació del contracte.
Segon.- Es reuneix la mesa en acte privat, per tal de classificar les ofertes d’acord amb
el contingut dels l’informes de valoració de les ofertes avaluables a través de fórmules
automàtiques, així com l’avaluació global en el que es fa constar la valoració de les
propostes avaluables mitjançant judici de valor i a través de fórmules automàtiques.
En conseqüència la mesa classifica per ordre decreixent les ofertes presentades pels
licitadors admesos de conformitat amb els criteris de valoració de les ofertes establerts
al Plec de Clàusules Particulars:
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1. ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L.
Dit l’anterior, la Mesa de Contractació:

ACORDA
Primer.- DEIXAR CONSTÀNCIA DEL RESULTAT DE LA VALORACIÓ de les
propostes presentades pels licitadors, d’acord amb els criteris establerts al Plec de
Clàusules Particulars:
1. ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. (100 punts)
Segon.- PROPOSAR a l’Òrgan de Contractació ADJUDICAR el Contracte relatiu al
subministrament d’eines informàtiques Clickdimensions i Twilio per a Barcelona
de Serveis Municipals, S.A. (en endavant, BSM), Parc d’Atraccions del Tibidabo,
S.A. (en endavant, PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (en endavant, CBSA) a
l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L., atès que ha presentat l’oferta amb
una millor relació qualitat preu, per un termini d’UN (1) ANY i per un import global de
29.900.-€ (abans d’IVA), d’acord amb el següent desglossament:
 BSM: 26.636,26.-€ (abans d’IVA)
 PATSA: 3.083,68.-€ (abans d’IVA)
 CBSA: 180,06.-€ (abans d’IVA)
Tercer.- REQUERIR a ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. per a que en el termini
de SET (7) dies hàbils a comptar des de la recepció del present requeriment aporti la
documentació acreditativa de que l’empresa està degudament constituïda, que el
signant de la proposició ostenta l’apoderament suficient per formular l’oferta, que acrediti
que l’empresa no es troba en cap prohibició per contractar, constitueixi la garantia
definitiva, aporti el compromís de disposició de recursos necessaris que estableix
l’article 75.2 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic i la documentació
justificativa de que disposa dels mitjans adscrits a l’execució del contracte conforme
l’article 76.
Quart.- DISPOSAR que la proposta amb una millor relació qualitat-preu esdevindrà
definitiva amb la recepció de la documentació dins del termini dels deu dies especificats
anteriorment, sempre i quan s’hagi constituït la garantia definitiva i s’hagi aportat la
documentació requerida en el Plec de condicions particulars, d’acord amb el següent:
“Primer.- ADJUDICAR a ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. el
Contracte relatiu al subministrament d’eines informàtiques
Clickdimensions i Twilio per a Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
(en endavant, BSM), Parc d’Atraccions del Tibidabo, S.A. (en
endavant, PATSA) i Cementiris de Barcelona, S.A. (en endavant,
CBSA), amb número d’expedient 2021MK0382SU, per un termini d’UN
(1) ANY i per un import global de 29.900.-€ (abans d’IVA), d’acord amb
el següent desglossament:
o
o
o

BSM: 26.636,26.-€ (abans d’IVA)
PATSA: 3.083,68.-€ (abans d’IVA)
CBSA: 180,06.-€ (abans d’IVA)
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Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la
resta d’empreses que han participat en el present procediment de
contractació.
Tercer.- ORDENAR LA PUBLICACIÓ del present acord al Perfil del
Contractant de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de
Catalunya.
Quart.- REQUERIR a l’empresa adjudicatària perquè formalitzi el
contracte.
Cinquè.- ADVERTIR que contra aquesta resolució es podrà interposar
recurs d’acord amb el previst a l’article 44.6 de la LCSP, en el termini d’un
mes comptat a partir del dia següent a aquell en que es remeti la
notificació de l’acte impugnat.”
I sense més qüestions a tractar, s’aixeca la sessió de la Mesa de Contractació per a
l’obertura de les ofertes avaluables mitjançant fórmules o criteris automàtics.

Sra. Maria Asunción Santolaria
Presidència
Mesa de Contractació
Barcelona Serveis Municipals, S.A.

Sra. Anna Guzmán
Secretariat
Mesa de Contractació
Barcelona Serveis Municipals, S.A.

Aquest document s’incorpora per duplicat a l’expedient : d’una banda, s’incorpora el document signat per la persona
competent i, d’altra banda, es publica el document anonimitzat per tal que amb la seva publicació no es vulneri el dret a
la protecció de les dades de caràcter personal que pugui contenir.
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