ACTA DE LA MESA D’OBERTURA DEL SOBRE

Unitat Promotora : Direcció d’Aprovisionament
i Seguiment de la Contractació, Direcció
d’Operacions i Direcció Àrea TIC Educació

Contracte : Contracte Públic
Tipus : Mixt
Tramitació: Urgència

Criteris adjudicació: Diversos

Expedient: CTTI-2020-249

Procediment: Negociat sense publicitat

Títol :Subministrament i instal·lació de xarxes d’àrea local (LAN) a centres educatius

Import base €
Valor estimat del contracte (s/IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució fins a :
Pròrrogues:

23.293.899,70
19.411.583,09

IVA €
4.076.432,45

Import total €
23.488.015,54

7 mesos des de la data de formalització del contracte
No

Identificació de la sessió
Data: 17.09.2020
Horari: 11.00 h
Lloc: Sessió Microsoft Teams
Membres de la Mesa de Contractació
Assistents
Maria Dolores Salgado Ygarza

Presidenta

Directora de Serveis Corporatius CTTI.

Cristina Tamarit Pulido

Secretària

Cap de la Unitat de Contractes no
Basats en AM del CTTI.

David Hernández Soler

Vocal

Tècnic Assessoria Jurídica CTTI.

Amaro Maturana Dominguez

Vocal

Tècnic d’Auditoria i Control Intern del
CTTI.

Adrià Escales Sánchez

Vocal

Cap d’Unitat Serveis de Lan i Wan del
CTTI.

Toni Vargas Castillo

Vocal

Tècnic de l’Àrea d’Aprovisionament i
Seguiment de la Contractació.

Ordre del dia
1. Constitució de la Mesa.
2. Obertura i examen de la documentació general i de la proposició presentada per l’empresa
licitadora, d’acord amb el que estableixen els articles 139, 140 i 169 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.
3. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
1. Reunides les persones designades com a membres de la Mesa i com a qüestió preliminar a
la vàlida constitució de la mateixa, la secretària requereix a cada un dels presents que es
pronunciïn sobre si concorre o no algun conflicte d’interessos en relació al procediment
d’adjudicació, del qual forma part la Mesa, en el sentit d’allò previst a l’article 24 de la directiva
2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre Contractació
Pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE i en la legislació vigent a l’Estat
Espanyol en matèria de Contractació Pública. Els presents manifesten que no tenen directa
o indirectament, un interès financer, econòmic o personal que pogués semblar que
compromet la seva imparcialitat i independència en el context del present procediment de
contractació i a aquests efectes es signen les corresponents declaracions responsables
d’absència de conflicte d’interès.
Seguidament, la secretària recorda a cada un dels presents el deure de confidencialitat de
tota aquella informació que no tingui caràcter públic en el sentit d’allò que disposa l’article 52
de l’EBEP 5/2015 de 30 d’octubre de 2015 i l’article 83.2 e) i l’article 83.3 a) TRE/3476/2007
de 18 de setembre, per el qual es disposa la inscripció i la publicació del conveni col·lectiu
de treball de l’empresa CTTI per als anys 2006 - 2009. Tanmateix, adverteix de les possibles
sancions que comporta l’incompliment d’aquesta obligació, recollides en l’article 84 del
Conveni Col·lectiu dels treballadors del CTTI i totes aquelles previstes en l’EBEP.
2. La presidenta obre la sessió i es procedeix a la visualització de la proposició presentada
telemàticament mitjançant la eina de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya, les dades de la qual consten en el certificat expedit per l’eina de
presentació telemàtica, adjunt com a Annex 1 d’aquesta acta.
3. La presidenta procedeix a la descàrrega dels documents que integren la proposició
telemàtica i acorda revisar la documentació administrativa, juntament amb la proposta
tècnica i econòmica un cop es dóna obertura a la documentació que ha estat descarregada
d’acord amb el que consta al justificant de l’obertura adjunt com a Annex 2 d’aquesta acta.
4. La Mesa acorda que es doni inici al procediment de negociació previst a l’Annex 4 del PCAP
un cop revisada i acceptada la totalitat de la documentació corresponent a l’oferta, i
posteriorment s’iniciï la valoració de la proposició.
La presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
La presidenta

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l'Agència Catalana de Certificació. La política de
signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en
suport informàtic".

ANNEX 1. JUSTIFICANT DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA

ANNEX 2. JUSTIFICANT DE L’OBERTURA

