Ajuntament de lJ Hospital,et

ACTA III
A la ciutat de I'Hospitalet de Llobregat, Cases Consistorials, a les 12 h del dia 16 de juliol de 2018,
día assenyalat per a la constitucíó de la Mesa Permanent de Contractacíó, a fí de procedir a
I'examen de I'informe técnic emés en relació a la contractació, mitjangant procediment obert i
valoració per més d'un criteri (preu i altres), dels serveis per al desenvolupament dels programes
'FEM TANDEMS LH'a la ciutat de L'Hospitalet (AS-70/2018).
Queda constituida la Mesa de Contractació composta per:

President:

Manuel Brinquis Pérez, tinent d'alcaldia de l'Area d'Hisenda i Serveis Centrals

Vocals:

Sílvia Verano Gil, per I'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament
M Pilar Arias Garcia, per la Intervenció General

Secretária:

Soledat Colomé Coca

Assisteix Montserrat Muñoz Jiménez, técnica superior d'Educació.
El/la representant de l'equip de govern excusa la seva abséncia.
El representant del grup municipal Ciutadans excusa la seva abséncia.

A la vista de I'informe técnic, la secretária de la Mesa dóna compte de la puntuació obtinguda pels
licitadors en els criteris avaluables en base a judici de valor:

.
.

45 punts SERVEIS A LES PERSONES ENCÍS SCCL
9 punts PONREC ASSESSORS SL

A continuació, i introduides les credencials del president i de la secretária de la Mesa per a la
identificació digital en la plataforma electrónica de contractació per a I' obertura del sobre C, es
procedeix a I'obertura del tercer sobre (ciiteris avaluables per formulació matemática), amb el
següent resultat:

1.

SERVEIS A LES PERSONES ENCIS SCCL, presenta una oferta económica per un import de
291.098,00 euros IVA exclós amb el desglossament següent;
Període octubre/desembre 2018 (20 programes) més gener/juliol de 2019 (32 programes):
138.322.00 euros IVA exclós.
Període octubre/desembre 2019 (32 programes) més gener/juliol de 2020 (32 programes):
152.776,00 euros IVA exclós.

2.

PONREC ASSESSORS SL, presenta una oferta económica per un import de 280.777,70
euros IVA exclós amb el desglossament següent:
Perlode octubre/desembre 2018 (20 programes) més gener/juliol de 2019 (32 programes):
133.332,85 euros IVA exclós.
Període octubre/desembre 2019 (32 programes) més gener/juliol de 2020 (32 programes):
147.444,85 euros IVA exclós.

De conformitat amb el plec de condicions administratives particulars que regeixen aquesta
contractació, es remetran les ofertes económiques als serveis técnics per a la seva valoració, inclosa
la determinació si hi ha desproporció o temeritat, i en el seu cas, classificació, de conformitat amb la
totalitat dels criteris de valoració establerts per I'adjudicació.
S'aixeca la sessió, de la que s'estén la present acta, que és signada pel president i la secretária de la
Mesa Permanent de Contractació en prova de conformitat.
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