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ASSUMPTE: ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 23 D’ABRIL DE
2021
En data 23 d’abril de 2021, essent les 8:45h, es constitueix la Mesa de Contractació
designada per procedir a l’aprovació, si s’escau, de l’informe de valoració emès pels
tècnics d’aquest expedient convocat mitjançant procediment obert, tramitació ordinària.
En la situació actual, atesa la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el
present acte es porta a terme de forma telemàtica.
A tal efecte, s’ha habilitat l’eina col·laborativa Webex, amb l’objectiu que els membres de
la Mesa de Contractació puguin portar-ne un seguiment telemàtic en directe.

CENTRE M Q REUS, SA Societat Unipersonal: RM Tarragona, tom 1.420, foli 83, full T-17.206, - CIF A-43 544 733

Assisteixen:
-

Presidenta: Sra. M. Dels Àngels Rius Rafecas, Directora del Centre MQ Reus.
Vocal: Sr. Carles Abelló, Director Economicofinancer de GINSA, AIE.
Vocal: Sra. Imma Sivill Colet, Lletrada i Cap de l’Àrea de Licitacions i
Contractació de GINSA, AIE.
Secretari suplent: Marc Vergé Olivar, Tècnic-Lletrat de l’Àrea de Licitacions i
Contractació de GINSA, AIE.

Vocals tècnics no membres de la Mesa de contractació:
-

Sr. Juli Ferrer Espax, Cap de Tecnologies de la Informació i Comunicació de
GINSA, AIE.
Sr. Marc Gonzalez Boronat, Director d’Organització i Sistemes d’Informàtica de
GINSA, AIE.

D’acord amb la convocatòria realitzada als membres de la mesa, es procedeix a tractar
els següents punts de l’odre del dia:
Expedient 20200589: Contractació de l’adquisició i manteniment d’infraestructura
de comunicacions, per a les dependències de les noves instal·lacions del Centre
MQ Reus.
I.

INFORMACIÓ I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INFORME DE VALORACIÓ
DEL SOBRE B.

En la sessió d’avui es procedeix, en acte intern, a tractar l’informe de valoració elaborat
pel Sr. Juli Ferrer Espax i el Sr. Marc González Boronat. S’annexa a la present acta el
referit informe (document nº 1), i que ha estat enviat amb antelació als membres de la
Mesa.
S’estudia l’informe de valoració sol·licitat. De conformitat amb l’anterior, la mesa de
contractació acorda per unanimitat aprovar l’informe de valoració que s’annexa a aquesta
acta, amb la següent proposta de classificació final:

C/ d’Antoni Gaudí, 26
43203 Reus
Tel. 977 010 800 - Fax 977 317 399
www.grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els
professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb altres
centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les nostres
comarques.
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- SPECIALIST COMPUTER CENTERS S.L.: 100 punts.
D’acord amb la clàusula 13.4 del plec de clàusules, l’oferta presentada per SPECIALIST
COMPUTER CENTERS S.L. no incorre en temeritat (s’annexa el càlcul realitzat a tals
efectes).
Vista l’oferta econòmica, i un cop analitzada i ponderada d’acord amb els criteris
determinats al plec de clàusules, en les diferents sessions realitzades per aquesta mesa,
s’ha arribat a les conclusions que es reflecteixen a l’apartat anterior amb les
corresponents consideracions que es fan constar en les actes de les sessions realitzades
fins a la data i que es resumeixen a continuació:
- Les caracteristiques i avantatges determinants de la selecció de l’oferta
millor relació qualitat-preu, i en conseqüència, classificada en primer lloc
(SPECIALIST COMPUTER CENTERS S.L.) han estat, en especial, que es
tracta de l’única empresa que ha presentat oferta, i compleix amb tots els
requeriments establerts en els plecs de la licitació.
III. ANÀLISI DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ
Tot seguit, en acte intern, s’examina la documentació aportada per l’empresa
SPECIALIST COMPUTER CENTERS S.L. en el Sobre A per tal de requerir-li la
documentació prèvia a l’adjudicació que no consti com a aportada.
En quant a la documentació lliurada en el Sobre A, s’analitza el DEUC aportat per
l’empresa on consta que aquesta està inscrita en el RELI.
Es comprova si l’anterior empresa està inscrita al RELI. Es manifesta que l’empresa
SPECIALIST COMPUTER CENTERS S.L. consta inscrita en el RELI. De la consulta als
anteriors registres s’acredita:
-

Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la
personalitat jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena (si és
persona jurídica):
o

o
-

Escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional on
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament
inscrits en el Registre públic que correspongui.
Número d’Identificació Fiscal (NIF).

Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom
d’un altre i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport.
Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública,
ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial
corresponent.
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-

Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència
econòmica i tècnica i professional que es demanen a la clàusula 10.1.

-

Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social:
o

Certificació positiva expedida per l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària.

o

Certificació positiva expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social.

-

Plec de clàusules i plec de prescripcions tècniques degudament signat i segellat.

-

Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del
contracte, es determini de forma expressa.

D’acord amb l’exposat i amb la clàusula 14 del PCA, es proposa fer arribar el següent
requeriment:
“ S’extreu el certificat del RELI a partir del qual es considera acreditat:
- La capacitat d’obrar i la personalitat jurídica de l’empresa.
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom
d’un altre i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport
actualitzat.
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència
econòmica i tècnica i professional que es demanen a la clàusula 10.1.
- Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social:
o Certificació positiva expedida per l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària.
o Certificació positiva expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social.
D’acord amb l’anterior i amb la clàusula 14 del PCA s’acorda REQUERIR-LI la següent
documentació:
-

Documentació acreditativa del compromís d’adscriure a l’execució́ del contracte
mitjans personals.
En aquest moment haurà de lliurar una declaració jurada amb la relació de la/es
persona/es que proposa adscriure, amb l’aportació dels seus títols acadèmics o
professionals, i el seu currículum, i altra documentació que acrediti les exigències
demanades. I hauran de lliurar la documentació acreditativa de la relació laboral
i/o de serveis amb la/es persona/es assenyalada/es.
Pel cas que encara no estiguin en disposició d’acreditar la relació laboral i/o de
serveis, hauran de lliurar una declaració jurada on facin constar que es
comprometen a lliurar aquesta documentació acreditativa de la relació laboral i/o
de serveis amb la/es persona/es assenyalada/es en el termini màxim de 15 dies
a comptar de la formalització del contracte.
La no acreditació d’aquest extrem, o la no aportació de la documentació en
el termini assenyalat, serà causa de no adjudicar el contracte o de
resolució per incompliment culpable, cosa que pot donar lloc a la
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inhabilitació per licitar en el termini de dos anys en qualsevol procediment
de licitació públic.
-

Acreditació de ser fabricant, o en cas de no ser-ho, ser partner i alhora
distribuïdor homologat (en les condicions assenyales en el plec de prescripcions
tècniques).

-

Documentació acreditativa de disposar del nivell més alt de certificació amb el
producte proposat (en les condicions assenyales en el plec de prescripcions
tècniques).

-

Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social:
o Còpia Compulsada de l’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, complementat amb
una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la
matrícula de l’impost. En cas d’estar exempt de l’impost, presentar
declaració responsable indicant la causa d’exempció.

-

Plec de clàusules i plec de prescripcions tècniques degudament signat i segellat
(inclòs l’esmena de documentació).

-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el
que s’estableix a la clàusula 15 del plec de clàusules. L’original d’aquest
document s’haurà de presentar a les Oficines de GINSA, AIE (Àrea de
Contractacions i Licitacions).

-

Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del
contracte, es determini de forma expressa.

IV. ACORDS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
De conformitat amb l’assenyalat al Plec de clàusules i a l’article 150 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, vist el resultat, la Mesa de
Contractació acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la classificació per l’ordre assenyalat en aquesta acta.
Segon.- Enviar el requeriment que consta en aquesta acta a l’empresa licitadora que ha
presentat la millor oferta en relació qualitat preu (SPECIALIST COMPUTER CENTERS
S.L.) perquè, dins el termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en
què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació referenciada al
requeriment, considerant que les dades que consten al RELI es consideren conforme,
un cop analitzades pels membres de la mesa.
Tercer.- ADVERTIR que en cas de no ser complert adequadament el requeriment en el
termini màxim assenyalat (deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què
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hagués rebut el requeriment), s’entendrà que els licitadors han retirat la seva oferta,
sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer pel cas que no aportin la
documentació en el termini assenyalat.

Un cop finalitzat l’acte, es dóna lectura al contingut d’aquesta acta que s’ha transcrit, i
s’aprova per unanimitat dels presents.

És dóna per acabat a les 9:30 h, i signen aquesta acta els membres de la Mesa.

M. Dels Àngels Rius Rafecas

Carles Abelló Pellicer

Imma Sivill Colet

Marc Vergé Olivar

Juli Ferrer Espax

Marc González Boronat
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SUBJECTIU

ASIC PROGRAMABLE

NO

STACK VIRTUAL
4

CAPACITAT XIFRAT MACSEC AES-128
4

40

PROMIG CRITERI NO PREU

TOTAL

PROMIG

SPECIALIST COMPUTER CENTERS S.L.

DESVIACIÓ
40

0

CA
L
DE CU
SV L
IA
CI
Ó

40

PROMIG DESVIACIÓ

0

SUMA PROMITJOS

40

OFERTA ECONÒMICA
€

35.910,52

CR
IT
ER
IP
RE

U

SPECIALIST COMPUTER CENTERS S.L.

35.910,52 €

PROMIG OFERTA ECONOMICA

10% per sota del promig

32.319,47 €

PUNTUACIONS
PREU

SPECIALIST COMPUTER CENTERS S.L.

BLOC WIFI
60,00

BLOC LAN
20,00

TOTAL
20,00

POE+
4

CR
IT
ER
I
PR NO
EU

SPECIALIST COMPUTER CENTERS S.L.

100,00

GARANTIA
4

FIREWALL INTEGRAT
4

TRAFFICSHAPING
5

GESTIONABLE DES DEL CLOUD
5

TOTAL
10

40

