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Mesa verificació documentació proposat adjudicatari
Expedient

AOC-2021-98

Unitat
promotora

Subdirecció d'Estratègia i Innovació

Procediment

Obert

Objecte

Serveis de suport d'experiència d'usuari dels serveis AOC

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

95.000,00

Valor estimat
Termini d'execució

475.000,00

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

19.950,00
-

114.950,00
-

12 Mesos

Identificació de la sessió
Data: 3 de desembre de 2021
Horari: 08:30
Lloc: Mesa virtual
Assistents
Per la Mesa de Contractació:
Miquel Estapé, president
Sandra Soria, òrgan control intern del Consorci AOC, vocal.
Irma Choy, responsable de l’assessorament jurídic intern del Consorci AOC, vocal.
David Pastor, membre de la Subdirecció d'Estratègia i Innovació, vocal.
Esther Sagarra, secretària
Ordre del dia
Primer.- Constitució de la mesa virtual.
Segon.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de la mesa d’obertura del Sobre C
Tercer.- Procedir a comprovar la documentació aportada per l’empresa OPENTRENDS
SOLUCIONS I SISTEMES, S.L amb NIF: B63446470, com empresa proposada adjudicatària
d'aquesta licitació.
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Quart.- Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
Primer.- Es constitueix la mesa virtual amb els membres que figuren com assistents.
Segon.- El president obre la sessió, es sotmet a aprovació dels membres de la mesa l’acta
de la sessió de la mesa d’obertura del sobre C. S’aprova.
Tercer.- La documentació administrativa requerida a l’empresa proposada com adjudicatària
d’aquest expedient, es la que es relaciona a continuació:
Documentació a presentar:
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que no
figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació
següent –aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses
a les capacitats de les quals es recorri:
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica,
d’acord amb les previsions de la clàusula desena.
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants
de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom de l’empresa.
El Consorci, en base a l’establert a la Disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, verificarà la
dada del DNI de la persona signat de l’oferta.
-Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del
certificat de classificació corresponent.
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar:
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- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i
de gestió mediambiental.
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels
recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar
o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.
Caldrà aportar també el TC2 en el que figurin només les dades de les persones a adscriure al
contracte o el document acreditatiu de l’alta a la Seguretat Social.

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que figurin
en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar tota la documentació relativa a la
capacitat i solvència requerida per participar en la licitació que no consti inscrita en aquests
registres o no hi consti vigent o actualitzada, d’acord amb el previst en el present plec, així
com la documentació següent:
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels
recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar
o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.
Caldrà aportar també el TC2 en el que figurin només les dades de les persones a adscriure al
contracte o el document acreditatiu de l’alta a la Seguretat Social.
Cas que no estigui vigent o actualitzada haurà de portar la documentació prevista a l’apartat
A.1 d’empreses no inscrites al RELI.
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar:
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- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix
a la clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant la retenció
sobre el preu).
Resguard original que acrediti haver dipositat a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat
de Catalunya (Gran Via de les Corts Catalanes, 639 de Barcelona) la garantia definitiva de
quatre-mil set-cents cinquanta euros (4.750,00 €), a disposició del Consorci Administració
Oberta de Catalunya. La garantia es pot constituir en qualsevol de les formes regulades a l'art
108 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 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.
Acords presos
Primer: Admetre a la licitació a l’empresa OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES, S.L amb
NIF: B63446470 atès que ha presentat la documentació administrativa requerida en termini i
forma escaients.
El tècnic present, de la Subdirecció d'Estratègia i Innovació, comprova la documentació
aportada per l’empresa a fi d’acreditar la solvència econòmica i tècnica, garantia, tot indicant
que és correcte.
Segon: Proposar l'adjudicació del contracte “Serveis de suport d'experiència d'usuari dels
serveis AOC”, d’acord amb els criteris d’adjudicació fixats al plec de clàusules administratives,
a l’empresa OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES, S.L, amb NIF: B63446470 per la
quantitat de 114.950,00 € (IVA inclòs) , que es correspon amb 95.000,00 € sense IVA i
19.950,00 € d’IVA, amb el següent desglossament:
Preu / hora (sense IVA) dels serveis professionals dels serveis de suport en experiència
d’usuari
o

Import màxim: 39,80 €/hora (iva no inclòs)

El president declara clos l’acte.
El president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretaria, aquesta acta.
La secretaria

Vist i plau
El president

Esther Sagarra

Miquel Estapé
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Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del
Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura
electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic".
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