(exp. C-6/2020)

ACTA
A la seu de la societat SERMETRA, SL, a les 13:00 hores del dia 9 de novembre de
2020, es procedeix a l’obertura del sobre C (Proposicions avaluables mitjançant
fórmules) corresponent al procediment obert per a la contractació dels serveis de
“Manteniment preventiu del Sistema de Venda i Validació (any 2021)”, sota el tipus de
licitació de 76.571,13 €, IVA exclòs, en compliment del que disposa la Resolució del
Director General de data 7 d’octubre de 2020, segons anunci publicat al perfil del
contractant en data 7 d’octubre de 2020.
A l’acte assisteixen el Director general de la societat, senyor Jordi Baiget i Cantons, i el
Cap de la Unitat Jurídica, el senyor Òscar Casas Roca.
No assisteix cap representant de l’empresa licitadora a l’acte públic d’obertura del sobre
C.
Prèviament a l’obertura del sobre han aplicat les credencials els dos custodis per a poder
accedir al sobre C, que han de contenir les proposicions avaluables mitjançant fórmules
(avaluada de forma automàtica).
El Director general obre la sessió i dona la paraula al Cap de la Unitat Jurídica qui lliura
l’informe de valoració de la documentació tècnica, elaborat per la Gerència, en data 3
de novembre de 2020 i que s’adjunta a la present acta.
1.- Lectura de la valoració de les ofertes valorables segons judici de valor
A continuació s’efectua la lectura dels resultats continguts en l’informe de valoració de
les proposicions tècniques admeses contingudes en els sobres B, amb les següents
puntuacions:
Licitador

1

BGS SOFTWARE Y
CONTROL INDUSTRIAL,
SL

Puntuació
Descripció
tècnica dels
serveis

Puntuació
Equip humà

Puntuació
horari

Puntuació
sobre B

11 punts

14 punts

15 punts

40 punts

2.- Obertura del sobre C
Es procedeix a l’obertura del sobre C amb el contingut corresponent a les proposicions
econòmiques lliurades de les empreses licitadores amb el resultat següent:
a) Oferta econòmica

1

Licitador

Oferta
econòmica
(IVA exclòs)

Oferta
econòmica
(IVA inclòs)

BGS SOFTWARE Y CONTROL
INDUSTRIAL, SL

75.000,00 €

90.750,00 €

A continuació, es comprova que l’oferta presentada per l’única empresa licitadora que
ha presentat oferta no presenti valors presumptament anormals o desproporcionats, així
com que consti l’acreditació de qualificació del personal requerit.
Així mateix, un cop comprovat que l’oferta no presenta valors presumptament anormals
o desproporcionats, es calcula la puntuació final del mode següent:

1

Licitador

Puntuació
sobre B

Puntuació
sobre C

Puntuació
total

BGS SOFTWARE Y CONTROL
INDUSTRIAL, SL

40 punts

51 punts

91 punts

Acords
1. Aprovar la puntuació determinada en l’informe tècnic elaborat adjunt a la present acta.
2. Proposar com a oferta que ha obtingut la millor puntuació en relació a la millor qualitat
preu, la presentada per l’empresa BGS SOFTWARE Y CONTROL INDUSTRIAL, SL.
3. Un cop efectuat els tràmits previstos en l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, requerir a l’empresa BGS SOFTWARE Y
CONTROL INDUSTRIAL, SL, per tal que aporti la documentació necessària per
poder ser adjudicatària, en el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’enviament de
la notificació.
I no havent més assumptes que tractar, s’acaba aquest acte a les 13:15 hores, de la
qual, s’estén aquesta Acta.
Vist i plau
Jordi Baiget
Cantons
SERMETRA, SL
(B-63269799)
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