Expedient: SSJRBC 20210047
Entitat: Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp
Tipus: mixt (subministrament i serveis)
Procediment: obert
Tràmit: ordinari
Objecte: Adquisició, implantació i posada en funcionament del sistema d’informació i
gestió de Recursos Humans, així com el servei de manteniment i consultoria.

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Assistents
President suplent: Roser Casas Agut, Direcció de l’Àrea de Persones de l’entitat Salut
Sant Joan de Reus Baix – Camp.
Vocal: Judit Martí Bigorra, Tècnica de l’Àrea de Persones de Salut Sant Joan de Reus –
Baix Camp.
Representant de l’Assessoria jurídica del CatSalut suplent: M. Carmen Lara Marmol,
lletrada de l’Assessoria jurídica del CatSalut.
Òrgan de control intern: Carles Abelló Pellicer, Director Economicofinancer de Salut
Sant Joan de Reus – Baix Camp. Deelega en: Montse Uceda Basoco, Cap Unitat
Informació per a la Gestió de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp.
Secretària de la Mesa de contractació, amb veu però sense vot: Sonia Rivas Rubio,
Tècnica.
Vocal tècnica: Anna Contreras Bartoll, Cap de Processos i G.A. de Salut Sant Joan de
Reus – Baix Camp.
Identificació de la sessió
Data: 18 de juliol de 2022
Hora: 11:30h
Lloc: Sala Direcció i forma telemàtica
Desenvolupament de la sessió i acords
La presidència obre la sessió i un cop constituïda la mesa, autoritza a la secretària al
següent:
1. Informació i aprovació, si s’escau, de l’informe de valoració de sobre B, relatiu
als criteris d’apreciació tècnica
Es procedeix a tractar en acte intern l’informe dels criteris d’apreciació tècnica (sobre B),
elaborat pel Sr. Marc Gonzalez Boronat, Director del Departament de Organització i
Sistemes de Salut Sant Joan; Sra. Júlia Sesmilo Martínez, Adjunta a la Direcció de la
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gestió i serveis de suport de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp; Sra. Marta Pocorrull
Torres, Tècnica de l’Àrea de Persones de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp; Sra.
Anna Contreras Bartoll, Cap de Processos i G.A. de Salut Sant Joan de Reus – Baix
Camp. S’annexa a la present acta el referit informe (document nº 1).
S’estudia l’informe tècnic sol·licitat. Es manifesta conformitat amb totes les
consideracions que s’hi assenyalen, als efectes de motivar la puntuació final que s’hi fa
constar.
De conformitat amb l’anterior, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat aprovar
l’informe tècnic.
2. Obertura sobre C, que conté els criteris avaluables de forma automàtica.
Es fa l’acte formal de notificació dels acords adoptats per la Mesa en la sessió celebrada
anteriorment, fent lectura de les puntuacions atorgades en el sobre B:
- ENTER SYSTEMS II, SL.: 35,55 punts
Exposats els antecedents, es fa obertura del sobre C, que conté l’oferta econòmica i
resta de criteris avaluables de manera automàtica.
Es projecta i es llegeix en veu alta la proposició econòmica, d’acord amb el model
ANNEX C posat a disposició dels licitadors.
Es dóna per acabat l’acte públic i la mesa continua en acte intern.
3.

Avaluació i determinació de l’oferta econòmicament més advantatjosa

Es valoren els criteris objectius i avaluables de forma automàtica, de conformitat amb
l’assenyalat a la clàusula H del quadre de característiques, que disposa literal:
1.
Preu llicenciament i implantació (fins a 20 punts)
En aquest concepte es tindrà en compte el preu ofert per cada empresa licitadora.
S’entendran inclosos en aquest preu, els accessoris, formació, treballs d’instal·lació,
migració, implantació, integració i posada en funcionament, així com totes les despeses
associades al servei, (llevat l’IVA). Les ofertes obtindran la puntuació que resulti de
l’aplicació de la següent fórmula.

  Ov − Om   1
Pv = 1 − 
 x
  IL   M


 x P


Pv: Puntuació de l’Oferta a Valorar
P: Punts del criteri econòmic
Om: Oferta Millor (més econòmica)
Ov: Oferta a Valorar
IL: Import de Licitació (sense IVA)
M: Factor de Modulació (1)

On:
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-

2.

Oferta: es la suma del preu ofert per a la partida del llicenciament i per a la partida de
la implantació.
Preu manteniment (fins a 33 punts)

En aquest concepte es tindrà en compte el preu ofert per cada empresa licitadora per a
la partida del servei de manteniment per a la vigència inicial del contracte. S’entendran
inclosos en aquest preu, el manteniment del software, actualitzacions, suport i qualsevol
altre servei necessari per al correcte funcionament i actualització del software, així com
totes les despeses associades al servei, (llevat l’IVA). Les ofertes obtindran la puntuació
que resulti de l’aplicació de la següent fórmula.

  Ov − Om   1
Pv = 1 − 
 x
  IL   M


 x P


Pv: Puntuació de l’Oferta a Valorar
P: Punts del criteri econòmic
Om: Oferta Millor (més econòmica)
Ov: Oferta a Valorar
IL: Import de Licitació (sense IVA)
M: Factor de Modulació (1)

On:
o

3.

Oferta: es el preu anual ofert per a la partida de manteniment multiplicat pels
4 anys de vigència inicial del contracte.

Preu servei consultoria (fins a 2 punts)

En aquest concepte es tindrà en compte el preu ofert per cada empresa licitadora per a
la partida del servei de consultoria per a tota la vigència inicial del contracte. Les ofertes
obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula.

  Ov − Om   1
Pv = 1 − 
 x
  IL   M


 x P


Pv: Puntuació de l’Oferta a Valorar
P: Punts del criteri econòmic
Om: Oferta Millor (més econòmica)
Ov: Oferta a Valorar
IL: Import de Licitació (sense IVA)
M: Factor de Modulació (1)

On:
-

Oferta: el preu que resulti de multiplicar el nombre d’hores previstes per tota la
vigència inicial del contracte (600h) pel preu unitari (IVA exclòs) que ofertin els
licitadors.

Es procedeix a aplicar les formules descrites anteriorment:
1. D’acord amb l’oferta presentada per ENTER SYSTEMS II, SL, l’empresa obté la
següent puntuació:
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o

Oferta econòmica llicenciament i implantació: 20 punts.

o

Oferta econòmica manteniment: 33 punts.

o

Oferta econòmica consultoria: 2 punts.

D’acord amb la clàusula I del quadre de característiques, les ofertes presentades no
incorren en temeritat (document adjunt núm. 2).
Classificació final:
Respecte del lot 1:

Licitador

Criteris
subjectius

Criteris
objectius

Total

ENTER SYSTEMS II, SL

35,55 Punts

55 Punts

90.50 Punts

Vistes les ofertes econòmiques, i un cop analitzades i ponderades d’acord amb els
criteris determinats al Plec de clàusules, en les diferents sessions realitzades per
aquesta Mesa, s’ha arribat a la puntuació que es reflexa 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:
o

Les característiques i avantatges determinants de la selecció de l’oferta millor
relació qualitat- preu, i, en conseqüència, classificada en primer lloc han estat
que ha sigut l’única empresa que ha presentat oferta al procediment de licitació, i
l’oferiment d’una oferta econòmica que no supera els preus màxims de licitació
establerts al plec de clàusules i que compleix amb tots els requeriments.

5. Anàlisi documentació prèvia a l’adjudicació
Tot seguit, en acte intern, s’examina la documentació aportada per les següents
empreses 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 Document Europeu únic
de Contractació i la declaració de responsable aportada per l’empresa on consta que
aquesta està inscrita en el RELI.
Es comprova si l’anterior empresa està inscrita al RELI o al ROLECE. Es manifesta que
l’empresa ENTER SYSTEMS II, SL consta inscrita en el RELI i no en el ROLECE. De la
consulta a l’anterior registre s’acredita:
- Documents acreditatius de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica.
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes: poder per compareixer o signar proposicions en nom d’un
altre i el document nacional d’identitat.
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- Documentació acreditativa del compliment dels requisits de solvència econòmica
d’acord amb l’apartat G.1.a) del quadre de característiques.
- Compliment amb les obligacions tributaries, de la seguretat social i de l’impost
sobre activitats econòmiques.
D’acord amb l’exposat i amb la clàusula 15 del PCA, es proposa fer arribar el següent
requeriment:
- Solvència tècnica d’acord amb la clàusula G.1.b).1 del quadre de característiques.
- Documentació acreditativa de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’establert
a les clàusules G.1.b).2, G.3 i J.2 del quadre de característiques.
- Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb
el que s’estableix a la clàusula setzena del plec de clàusules.
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, el següent:
Primer.- APROVAR la classificació per l’ordre assenyalat en aquesta acta.
Segon.- Queda autoritzat/da el/la Secretari/ària de la mesa de contractació a enviar els
requeriments de documentació prèvia a l’adjudicació, que consten en aquesta acta, a les
empreses licitadores que han presentat la millor oferta, perquè, dins el termini de deu
dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment,
presenti la documentació assenyalada.
Tercer.- ADVERTIR que en cas de no ser complert adequadament el requeriment en el
termini màxim assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, essent
d’aplicació les conseqüències previstes al plec de clàusules.
Quart.- Si s’acredita que la documentació, d’acord amb el requeriment realitzat, és
correcta, la Mesa de Contractació en aquest mateix acte acorda REMETRE a l’òrgan de
contractació la proposta d’adjudicació del contracte SSJRBC 20210047, per la
contractació de l’adquisició, implantació i posada en funcionament del sistema
d’informació i gestió de Recursos Humans, així com el servei de manteniment i
consultoria a l’empresa ENTER SYSTEMS II, SL, amb NIF B60732468, i quines

condicions de l’oferta són les següents, juntament a les exposades a l’annex oferta
econòmica i criteris automàtics:
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Un cop finalitzat l'acte, es dona lectura al contingut d’aquesta acta que s’ha transcrit, i
s’aprova per unanimitat dels presents.

La secretària

Vist i plau
El president
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CÀLCUL CRITERIS ADJUDICACIÓ

ENTER SYSTEMS II, SL

OFERTA ECONOMICA LLICENCIAMENT I IMPLANTACIÓ
138.680,00 €

PUNTUACIÓ CRITERI PREU
20

PBL
264.680,00 €

OFERTA ECONOMICA
264.680,00 €

OFERTA ECONOMICA MANTENIMENT
90.000,00 €

PUNTUACIÓ SERVEI DE GESTIÓ
33

OFERTA ECONOMICA CONSULTORIA
36.000,00 €

PUNTUACIÓ SERVEI DE GESTIÓ
2

CÀLCUL BAIXA ANORMAL

ENTER SYSTEMS II, SL

PROMIG OFERTA ECONÒMICA
20% PROMIG OFERTA ECONÒMICA
PROMIG OFERTA ECONÒMICA - 20%

Cap oferta econòmica és inferior al 20% del promig

264.680,00 €
52.936,00 €
211.744,00 €

15% PROMIG OFERTA ECONÒMICA
PROMIG OFERTA ECONÒMICA - 15%

Cap oferta econòmica és inferior al 15% del promig

39.702,00 €
224.978,00 €

