GENERALITAT DE CATALUNYA

Acta de la Mesa d’obertura del Sobre C criteris objectius
Expedient
EC-2021-186
Modalitat
Contracte Públic
Unitat
promotora
Procediment

Intervenció Adjunta a la Intervenció General

Objecte

Auditoria de comptes anuals de l'Institut Català de la Salut (ICS) que
inclou l'estat de liquidació del pressupost de 2020 i la realització de
sengles informes sobre la COVID-19 (contractació i convenis
d'emergència, i fons COVID)

Obert

Tipus

Import base €

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

Valor estimat

209.725,92

-

-

Pressupost licitació

174.771,60

36.702,04

211.473,64

Identificació de la sessió
Data: 15.03.2021
Horari: 13:00 h
Lloc: Microsoft teams
Convocats titulars
Nom
Maria Navarrete García

Càrrec Mesa
Presidenta

Elena M Tejedor Giménez

Vocal que actuarà
com a presidenta en
cas d’absència de la
presidenta
Vocal Unitat
promotora

Francesc Casanovas Pans

Núria Agelet Fernández

Elisabet Leon Fabregas

Vocal en
representació
d’Assessoria Jurídica
Vocal en
representació
d'Intervenció
Secretària

Assistents
Nom
Maria Navarrete García

Càrrec Mesa
Presidenta

Rosa M Colomer Parera

Carrer del Foc 57
08038 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00

Doc.original signat per:
Elisabet Leon Fabregas
15/03/2021,
CPISR-1 C Maria Navarrete
Garcia 15/03/2021

Càrrec Persona
Sub-directora general de gestió
econòmica, contractació i patrimoni
Cap del Servei de contractació

Interventor de la Intervenció
Adjunta per al Control de les
Entitats Sanitàries
Assessoria Jurídica

Intervenció delegada

Tècnic Superior

Càrrec Persona
Sub-directora general de gestió
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Elena M Tejedor Giménez

Francesc Casanovas Pans

Núria Agelet Fernández

Rosa M Colomer Parera

Elisabet Leon Fabregas

Vocal que actuarà
com a presidenta en
cas d’absència de la
presidenta
Vocal Unitat
promotora
Vocal en
representació
d’Assessoria Jurídica
Vocal en
representació
d'Intervenció
Secretària

econòmica, contractació i patrimoni
Cap del Servei de contractació

Interventor de la Intervenció
Adjunta per al Control de les
Entitats Sanitàries
Assessoria Jurídica

Intervenció delegada

Tècnic Superior

Ordre del dia
1. Constitució de la mesa.
2. Obertura i examen del sobre C: criteri corresponent a la valoració
econòmica.
3. Relació d’esmenes.
4. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
1.- En primer lloc, es constitueix la mesa i la presidenta inicia l’acte que es
desenvolupa mitjançant l’eina Microsoft Teams.
Com a qüestió prèvia, es fa constar que amb data 8.3, i 10.3 la Mesa va aprovar i
enviar la petició d’aclariment de la documentació del sobre B proposada pel vocal
tècnic de la Mesa, tant a l’empresa ERNST & YOUNG, S.L, com a i FAURA-CASAS,
Auditors Consultors, S.L, respectivament.
Les dues empreses van presentar dins de termini els aclariments sol·licitats, que van
ser analitzats pel vocal tècnic de la Mesa en el seu informe de valoració del Sobre B.
Així mateix es fa constar que la Mesa ha aprovat la puntuació atorgada al sobre B criteris subjectius- de conformitat amb l’informe que s’annexa a aquesta acta de 15 de
març de 2021, formant part de la mateixa i que amb anterioritat a aquest acte de la
Mesa ha estat publicada a la PSCP.
Concretament, i de conformitat amb l’informe esmentat les dues empreses licitadores
admeses a aquesta licitació obtenen la puntuació següent sobre els 49 punts màxims.



ERNST & YOUNG, S.L. B78970506: 46 punts.
FAURA-CASAS, Auditors Consultors, S.L. B58671710: 42 punts.
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2.- A continuació, es procedeix a comprovar que les empreses han enviat la paraula
clau de descodificació del sobre i que es pot procedir a la seva obertura.
S’han aplicat les credencials pel primer custodi i pel segon custodi amb la qual cosa es
reuneix el quòrum mínim de desbloqueig del sobre i es procedeix a la seva obertura.
S’annexa formant part d’aquesta acta certificat de l’eina Sobre Digital que acredita el
desenvolupament d’aquesta sessió.
3.- Es comprova que en el sobre presentat per les empreses s’hi conté la
documentació que dóna resposta al criteri d’adjudicació de valoració objectiva:
Millores: indicat en el punt 3 de l’apartat H1 – Criteris d’adjudicació (d’acord amb el
model de l’annex PCAP).
4.- Es dona lectura de les ofertes, concretament:



ERNST & YOUNG, S.L. B78970506: 159.900,00 € IVA exclòs. 193.479,00 IVA
inclòs.
FAURA-CASAS, Auditors Consultors, S.L. B58671710: 129.000,00 € IVA
exclòs. 156.090,00€ IVA inclòs.

Acords
Únic,La Mesa acorda per unanimitat admetre les ofertes contingudes en aquest sobre C.
Així mateix, s’acorda que la Mesa es descarregarà els arxius corresponents a aquest
sobre C i la Unitat promotora elaborarà un informe de valoració de conformitat amb el
que disposa el PCAP i elaborarà una proposta d’adjudicació que elevarà a la Mesa de
contractació. Aquesta de conformitat amb la clàusula 15ª, prèvia comprovació que cap
empresa està en baixa anormal, requerirà a l’empresa proposada com adjudicatària la
documentació que preveu la mateixa clàusula del PCAP.
La presidenta aixeca la sessió a les 13,40 h, de la qual estenc, com a secretària,
aquesta acta.

La secretària
Elisabet Leon Fàbregas
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Vist i plau
La presidenta
Maria Navarrete García
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