ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I D’OBERTURA DEL
SOBRE A

Serveis de suport a la certificació d'aplicacions mòbils
ACTA de la reunió celebrada per la Mesa de Contractació designada a l’expedient del
procediment de contractació relatiu als serveis de suport a la certificació d'aplicacions mòbils,
expedient 14-2021, celebrada telemàticament el 8 de març de 2021 a les 12:00 hores.
Amb l’assistència de les següents persones:
a) Presidenta: Sra. Yolanda Lupiáñez Rodríguez, Directora de Transformació Digital
b) Secretària: Sra. Ester Moreno Puga, responsable Recursos Humans
c) Vocals:
Sr. Alejandro Santos Juarros, Responsable financer de la Fundació TiCSalut
Sra. Mariona Casals Munar, Responsable jurídica de la Fundació TiCSalut
Concorre, en conseqüència, el quòrum mínim necessari per a la constitució i celebració de sessió
de la Mesa.
S’inicia la reunió amb el següent ordre del dia:
1. Objecte de la sessió
L’objecte de la present sessió és la constitució de la Mesa de Contractació, la realització de l’acte
d’obertura del sobre A (que conté la documentació relativa al compliment de requisits previs i
la memòria tècnica a valorar d’acord als criteris subjectes a judici de valor) i la revisió de la
documentació continguda en el mateix per tal d’optar a l’adjudicació del contracte referenciat,
que va ser publicat al perfil del contractant de l’entitat en data 18 de febrer de 2021.
2. Obertura de sobre A
Oberta la sessió, es dóna compte que, tal i com consta al certificat de l’eina del sobre digital
sobre proposicions presentades que s’acompanya, han presentat oferta dins de termini els
següents licitadors:
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Es deixa constància que, d’acord amb allò previst a la clàusula 12.2 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars, ha de considerar-se que els licitadors han estat admesos al
procediment de licitació des del moment de la presentació en termini de la seva oferta.
Seguidament, la Presidenta de la Mesa de Contractació ordena l’obertura del sobre A, del que
queda constància al registre d’obertura del sobre A emès per l’eina de Sobre Digital (que
s’acompanya a la present acta). El Secretari verifica i certifica el contingut de la documentació
presentada en el sobre A per part dels licitadors.
En primer lloc, es qualifica la declaració responsable relativa al compliment de requisits previs.
Es constata que s’ha presentat dita documentació, i no s’hi aprecien defectes.
En segon lloc, s’accedeix a la documentació relativa als criteris subjectes a judici de valor, també
continguda al sobre A. Es constata que dita documentació és correcta, i, en conseqüència, els
membres de la Mesa de Contractació acorden traslladar la proposta relativa als criteris subjectes
a judici de valor de les ofertes presentades a la tècnica de l’òrgan de contractació disposada per
a la seva valoració.
I sense més qüestions a tractar, a les 12:20 hores, s’aixeca la sessió de la Mesa de Contractació,
de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida, és aprovada i signada pels membres de la
Mesa de Contractació:

Presidenta: Sra. Yolanda Lupiáñez Rodríguez

Secretària: Sra. Ester Moreno Puga

Vocal: Sr. Alejandro Santos Juarros

Vocal: Sra. Mariona Casals Munar
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Certificat de l'eina Sobre Digital
Per a la licitació corresponent a "Serveis de suport a la certificació d'aplicacions mòbils" amb el codi d'expedient "14/2021" que finalitza el termini
per a la presentació d'ofertes el dia 05/03/2021, a les 12:00, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es
relacionen a continuació:
Denominació social

NIF

Data d'entrada

Hora d'entrada

Registre d'entrada

Pasiona Consulting

B64314115

05/03/2021

09:10:47

9020/8262/2021

everis Spain, S.L.U.

B82387770

05/03/2021

09:43:08

9020/8272/2021

SOFTWARE QUALITY
SYSTEMS SA

A48984918

05/03/2021

11:38:36

9020/8324/2021

Signature Not Verified
Signat electrònicament per :Plataforma de
Contractació de Serveis Públics
Data :2021.03.10 18:05:14 CET
Raó:Plataforma de Serveis de Contractació Pública
Lloc : Barcelona

Registre d'obertura de sobre
Licitació: 14/2021
Sobre: Sobre A
Data

Acció

08/03/2021 12:02:51

El custodi Ester Moreno Puga Moreno Puga ha aplicat les credencials al sobre Sobre A, a data i hora
08/03/2021 12:02:51 (Credencials aplicades: 1/2).

08/03/2021 12:04:59

El custodi Alejandro Santos Juarros Santos Juarros ha aplicat les credencials al sobre Sobre A, a data i hora
08/03/2021 12:04:59 (Credencials aplicades: 2/2).

08/03/2021 12:05:47

El custodi Ester Moreno Puga Moreno Puga ha obert el sobre Sobre A, a data i hora 08/03/2021 12:05:47.

Signature Not Verified
Signat electrònicament per :Plataforma de
Contractació de Serveis Públics
Data :2021.03.10 18:08:51 CET
Raó:Plataforma de Serveis de Contractació Pública
Lloc : Barcelona

