ACTA C
Núm. expedient: CSI2021071
Data obertura sobre: 15 de novembre de 2021
Hora: 13:00 hores.
Al domicili del Consorci Sanitari Integral, Av. Josep Molins, 29-41 08906 L'Hospitalet de
Llobregat en la data i l’hora indicades en l’encapçalament, es constitueix la Mesa de
contractació designada per assistir a l’òrgan de contractació del Consorci Sanitari
Integral en l’expedient de referència, per a la contractació del subministrament i
manteniment d'equipament Core i Agregació de datacenter per al Consorci
Sanitari Integral., per procediment obert no harmonitzat i tràmit ordinari.
De conformitat amb l’ordre VEH/172/2017, de 25 de juliol, d'aprovació de les aplicacions
de la Plataforma de serveis de contractació pública i del Sobre digital, les ofertes
presentades per les diferents empreses licitadores s’obriran mitjançant l’eina del sobre
digital, en el que tenen accés de manera telemàtica tots els membres de la Mesa de
contractació.
Aquesta sessió està convocada de manera virtual, mitjançant invitació a “Microsoft
Teams”.
Composició de la Mesa de contractació
Presidenta: Meritxell Serra Garreta, Directora del departament de Logística del CSI
Secretari: Eduard López, Control de gestió assistencial del CSI
Vocal: Sergio Oleaga, Director economicofinancer del CSI
Vocal: Àlvaro Quílez ,Tècnic del departament de logistica del CSI
Vocal: Juan Miguel Arellano, Tècnic del departament de logistica del CSI
Vocal: Ana Grau, assessora jurídica del servei agregat de contractacions administratives
del Consorci de Salut i Social de Catalunya
Es constitueix en sessió pública per a l’obertura del sobre C (proposició econòmica i
criteris avaluables de forma automàtica).
En virtut de l’article 157,4) de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, l’obertura dels sobres C no es realitzarà en acte públic donat que en la licitació
s’empren mitjans electrònics.
Es dona lectura del resultat de la ponderació per l’aplicació dels judicis de valor de la
documentació tècnica que es contenien en el sobre B (amb una ponderació màxima de
45 punts), en obertura privada en 15 d’octubre de 2021 el qual és el següent:
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EMPRESA

Criteris susceptibles de
judici de valor
(45 punts)

PUNT INFORMÀTIC I CREATIU

25,00 punts

SERVICIOS MICROINFORMÁTICA
SA

29,00 punts

Per informació més detallada veure Informe de Valoració
S’obren els sobres i es llegeixen les propostes que contenen:

EMPRESA

Criteris objectius:
Oferta Econòmica: Import
de licitació: 98.500,00
euros sense IVA
(51 punts)

Criteris objectius:
Anys de suport
addicional
(4 punts)

PUNT INFORMÀTIC I CREATIU

82.749,90 euros sense IVA

1

SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA

90.407,00 euros sense IVA

1

La Presidenta, d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula
aquest contracte, comunica que la Mesa elevarà l’acta amb la seva proposta
d’adjudicació i les observacions que estimi pertinents a l’Òrgan de Contractació, el qual
decidirà l’adjudicació del contracte.
I, sense cap altre qüestió de què tractar, sent les 13:10 hores, la Presidenta aixeca la
sessió, de la qual, s’estén aquesta acta que és llegida i aprovada pels assistents en
aquest mateix acte.

La Presidenta
Meritxell Serra Garreta

El Secretari
Eduard López
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