DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE: Manteniment i suport tècnic de la sèrie de
programes informàtics Geomedia Professional, segons expedient número
52/2021/1408
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Empresa convidada
INTERGRAPH ESPAÑA, SA
ACTA OBERTURA SOBRE 1 i 2
En data 13 de gener de 2022, a les 23:59 va finalitzar el termini de presentació
d’ofertes, mitjançant presentació d’oferta via sobre digital Manteniment i suport tècnic
de la sèrie de programes informàtics Geomedia Professional, segons expedient
número 25/2021/1428.
Durant el termini de presentació d’ofertes i mitjançant l’eina sobre digital, s’ha
presentat el següent licitador:
 INTERGRAPH ESPAÑA, SA en data 13/01/2022 a les 10:59:55
En data 19 de gener de 2022, des del servei compres es procedeix a aplicar les
credencials com a custodi:
El custodi Carme Domingo CHicote ha aplicat les credencials al sobre Sobre A, a data i
hora 19/01/2022 12:18:41 (Credencials aplicades: 1/2).
El custodi LAURA HORTELANO GIL ha aplicat les credencials al sobre Sobre A, a data i
hora 19/01/2022 12:31:23 (Credencials aplicades: 2/2).
El custodi Carme Domingo CHicote ha obert el sobre Sobre A, a data i hora
19/01/2022 12:31:31.
El Servei de compres ha procedit a la revisió del document DEUC presentat per l’
empresa licitadora amb el següent resultat:
L’empresa INTERGRAPH ESPAÑA, SA presenta document DEUC amb el següent
detall:
1.- INTERGRAPH ESPAÑA, S.A
L’empresa INTERGRAPH ESPAÑA, S.A presenta document DEUC amb el següent
detall:
Part I: Informació sobre el procediment
adjudicador o l’entitat adjudicadora

de

contractació

i

el

poder

Si hi consta aquesta informació
Part II: Informació sobre l’operador econòmic
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A “Informació operador econòmic”
Hi consten les dades de l’empresa i la persona de contacte i declara tenir la
classificació, i estar inscrit al ROLECE on hi consten tots els criteris de selecció exigits
en els plecs.
B “Representants de l’operador econòmic”
Declara les dades del representant de l’empresa.
C “Recurs a la capacitat d’altres entitats”
No
D “Subcontractistes en la capacitat dels quals es base l’operador econòmic”
Declara que no té intenció de subcontractar part de les feines objecte del contracte.
Part III.- Motius d’exclusió
A “Motius referits a condemnes penals”
Declara que no ha estat objecte d’una condemna en sentència ferma per cap dels
supòsits establerts a l’article 57.1 de la Directiva 2014/24/UE
B “Motius referents al pagament d’impostos o de cotitzacions a la Seguretat
Social”
Declara haver complert amb totes les seves obligacions relatives al pagament
d’impostos o de cotitzacions a la Seguretat Social
C “Motius referits a la insolvència, els conflictes d’interessos o la falta
professional”
Declara no estar subjecte a cap de les possibles situacions d’insolvència, conflicte
d’interessos o falta professional de les detallades en aquest apartat.
D “Altres motius d’exclusió que poden estar previstos en la legislació
nacional de l’estat membre del poder adjudicador o l’entitat adjudicadora”
Declara no tenir altres motius d’exclusió previstos en la legislació nacional.
Part IV: Criteris de selecció
Declara que compleix tots els criteris de selecció requerits
A “Idoneïtat”
Declara estar inscrit al ROLECE
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B “Solvència econòmica i financera”
Declara les dades sobre solvència econòmica i financera requerides en el plec de
clàusules administratives particulars.
C “Capacitat tècnica i professional”
No fa declaració expressa de la solvència tècnica i professional requerida en el plec de
clàusules administratives particulars
D “Sistemes d’assegurament
mediambiental”

de

la

qualitat

i

normes

de

gestió

No fa declaració expressa sobre sistemes d’assegurament de la qualitat i normes de
gestió mediambiental
Part V: Reducció del nombre de candidats qualificats
No s’escau
Part VI: Declaracions finals
Consta signat el document digitalment
Es dona conformitat a la documentació presentada per l’ empresa licitadora en el
sobre 1 “Requisits previs”.
OBERTURA SOBRE 2
En data 15, 16, 17, 18 i 19 de gener de 2022 la PSCP-SD ha demanat la paraula
clau del sobre 2 xifrat a l’ empresa licitadora, amb el següent resultat:
L'empresa INTERGRAPH ESPAÑA, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre SOBRE 2.DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA, a
data i hora 19/01/2022 09:09:33.
En data 19 de gener de 2022 es procedeix a aplicar les credencials i obertura del
sobre 2 per part dels custodis:
El custodi LAURA HORTELANO GIL ha aplicat les credencials al sobre Sobre B, a data i
hora 19/01/2022 13:16:00 (Credencials aplicades: 1/2).
El custodi Carme Domingo CHicote ha aplicat les credencials al sobre Sobre B, a data i
hora 19/01/2022 13:16:33 (Credencials aplicades: 2/2).
El custodi Carme Domingo CHicote ha obert el sobre Sobre B, a data i hora
19/01/2022 13:16:46.
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De la obertura del sobre 2, es desprèn el següent
 Oferta econòmica 6.216,34€ més 1.305,43€ corresponent a l’ IVA
Es passa al serveis tècnics corresponents per tal que facin la valoració del contingut
del sobre 2, mitjançant informe raonat relatiu als aspectes objecte de negociació
establerts a la clàusula 2.3.1 del plec de clàusules administratives.
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