ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
DE CLASSIFICACIÓ D’OFERTES

A la ciutat de Barcelona, a les 09:00 hores del dia 21 de maig de 2019, a l’Espai 3 del Palau
de la Virreina, La Rambla, 99, 3a Planta, es reuneix, vàlidament constituïda, la Mesa de
Contractació per al procediment obert per a l’adjudicació del contracte dels serveis de
comunicació i dinamització del programa Cultura Viva, amb mesures de contractació pública
sostenible, amb un pressupost de 65.028,80 euros, IVA inclòs, amb el desglossament
següent: 53.742,80 euros, pressupost net, i 11.286 euros en concepte d'impost sobre el
Valor Afegit al tipus del 21%, amb núm. d’expedient 1078/2018, convocat per resolució de la
gerent adjunta de 15 d’abril de 2019, publicat al perfil del contractant de la Generalitat de
Catalunya amb un període de licitació del 16 d’abril al 02 de maig de 2019.
Són membres titulars de la Mesa de Contractació:

Presidenta: Margarita Tossas i Marquès
Vocals:
-

Sra. Isabel Balliu i Badia, directora de Recursos
Sra. Montserrat Oriol, secretària delegada
Sra. Anna Boix i Sanmartí, cap del servei d’Administració econòmica de
l’Institut de Cultura de Barcelona
Sr. Carles Sala i Marzal director de Programes Culturals
Sr. Eduard Arderiu, coordinador del Programa Cultura Viva

Actua com a secretària la senyora Montserrat Oriol, Tècnic d’Administració General de
l’Administració de l’Institut de Cultura de Barcelona.

Es considera vàlidament constituïda la Mesa de contractació, en observar-se quòrum
suficient, d’acord amb l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Seguidament es procedeix a la lectura de les puntuacions obtingudes per les empreses
admeses al procediment. De l’informe tècnic de data 20 de maig de 2019, de les propostes
avaluables en base a criteris avaluables de manera automàtica incorporades al sobre 2B es
desprèn la següent informació:
EMPRESA

PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE 2B

SANDRA COSTA TUR
QUEPO SCCL

55 punts
51,97 punts
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La suma dels criteris objectius i subjectius és la següent:

EMPRESA
SANDRA COSTA TUR
QUEPO SCCL

PUNTUACIÓ
TOTAL SOBRE
2A
24 punts

PUNTUACIÓ
TOTAL
SOBRE 2B
55 punts

SUMA 2A i
2B

40 punts

51,97 punts

91,97 punts

79 punts

Considerant que la valoració realitzada s’ajusta al que estableix el plec de clàusules
particulars en quant als criteris d’adjudicació i la seva ponderació, la Mesa de Contractació
PROPOSA a l’òrgan de contractació la següent classificació i que es procedeixi a requerir al
primer classificat per a que aporti la documentació prevista a la clàusula 12 del plec de
clàusules particulars i en cas de complir-ho en temps i forma, es procedeixi a la seva
adjudicació:
1. QUEPO SCCL
2. SANDRA COSTA TUR

Es prega als assistents que manifestin quantes reclamacions i reserves estimin oportunes
contra l’acte celebrat. I no havent més assumptes per tractar, la presidenta aixecà la sessió
del dia assenyalat a l’encapçalament.

De tot això s’estén la present Acta que firma la presidenta junt amb mi, la secretària, que
dono CONSTÀNCIA.
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Montserrat Oriol Bellot el dia 22/05/2019 a les 19:47, que informa;
Margarita Tossas Marques el dia 22/05/2019 a les 20:39, que informa.
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