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Procediment: N488 Contractació de serveis
Expedient: 37949/2018

Document: 64236/2019

ACTA OBERTURA SOBRE B
Oferta econòmica i documentació relativa als criteris d’adjudicació quantificables de
forma automàtica
Expedient de contractació: 92/2018
Procediment: Obert simplificat
Contracte: Serveis de redacció i direcció tècnica del projecte d'escenotècnia de l'edifici de la
Unió Santcugatenca
Àmbit de gestió: Qualitat urbana i mobilitat
Data: 25 de febrer de 2019
Lloc: Ajuntament de Sant Cugat
Hora: 11:00 hores
Es constitueix la Mesa de Contractació en acte intern, essent present els següents membres:
Presidència:
Joan Puigdomènech i Franquesa, tinent d’alcalde de Territori, Medi Ambient i Participació
Ciutadana
Vocals:
Maria José Menier Llorca, cap de la Secció d’Obres i Projectes
Albert Farràs Nevot, tècnic del Servei d’Obres i Projectes
Antoni Calpe Jordà, interventor
Rosa Castellà Mata, secretària general
Secretària:
Carme Cuadrado Teruel, tècnica de la Secció de Contractació i Compres
La Mesa resta vàlidament constituïda de conformitat amb la disposició addicional segona,
apartat 7, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Es sotmet l’expedient referenciat a l’estudi de la Mesa, que examina la documentació i l’informe
tècnic municipal emès en data 22 de febrer de 2019, d’avaluació i valoració de l’oferta tècnica
presentada, de conformitat amb els criteris d’adjudicació del contracte no quantificables de forma
automàtica establerts al plec de clàusules administratives particulars.
Després de la corresponent anàlisi i avaluació, la Mesa acorda acceptar i assumir la valoració
continguda a l’esmentat informe tècnic que, incorporat com annex, serveix de motivació de
conformitat amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Finalitzada l’anterior valoració, l’acte s’obre al públic, no essent presents cap representant de
l’empresa licitadora.
A continuació, la secretària de la Mesa dóna lectura a les puntuacions obtingudes en aplicació
dels criteris d’adjudicació del contracte que depenen d’un judici de valor establerts al plec de
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clàusules administratives particulars de conformitat amb l’informe tècnic municipal i corresponent
acord d’aquesta Mesa.
PUNTUACIÓ CRITERIS JUDICI DE VALOR
1

2

EMPRESA LICITADORA
a
a

DILMÉ FABRÉ TORRAS I
ASSOCIATS, SLP

b

8

c

2

TOTAL

d

0

0

i

ii

iii

iv

5

4

5

0

b

c

4

5

33

Posteriorment, es procedeix a obrir el sobre B i llegir en veu alta el seu contingut:
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES
1
EMPRESA LICITADORA
a

DILMÉ FABRÉ TORRAS I
ASSOCIATS, SLP

2

i

ii

iii

7 projectes

6 projectes

10 projectes

b

c

31 anys

22 anys

55.000 €

Seguidament, la Mesa assigna puntuacions en aplicació del que estableix l’apartat J del quadre
de característiques del plec de clàusules administratives i, de conformitat amb els arts. 150 i
326 de la LCSP, adopta per consens els següents acords:
Primer. APROVAR la valoració i puntuació que resulta de l’aplicació dels criteris d’adjudicació
del contracte quantificables de forma automàtica establerts al quadre de característiques del
Plec de clàusules administratives:
PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES
1
EMPRESA LICITADORA
a

DILMÉ FABRÉ TORRAS I
ASSOCIATS, SLP

i

ii

iii

5

10

15

b

c

5

5

2

TOTAL

20

60

EMPRESA LICITADORA

CRITERIS JUDICI
VALOR (A)

CRITERIS
AUTOMÀTICS (B)

PUNTUACIÓ TOTAL

DILMÉ FABRÉ TORRAS I
ASSOCIATS, SLP

33

60

93
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Segon. ELEVAR aquest acord a la Presidència de l’òrgan de contractació, als efectes
establerts a l’art. 150 de la LCSP.
Es dóna per finalitzat l’acte, el qual certifico com a secretària de la Mesa.
F_FIRMA_13

F_FIRMA_334

Signat digitalment per:
La Tinència d' Alcaldia de Territori, Medi
Ambient i Participació Ciutadana
Joan Puigdomènech i Franquesa
09-04-2019 16:49

Signat digitalment per:
Tècnica de la Secció de Contractació
Carme Cuadrado
08-04-2019 10:31
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