Exp. CONT-21-89

Acta de proposta de classificació de les ofertes i adjudicació del procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada relatiu al contracte de serveis d’agents de salut a
l’Agència de Salut Pública de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible.
ASSISTENTS:
Actua com a presidenta:
Sra. Susanna Bouis Gutiérrez, cap del Servei de Gestió Econòmica, Recursos Humans i Organització de
l’Agència de Salut Pública de Barcelona, en substitució del Sr. Manel Macía, director de recursos de
l’ASPB.
Actuen com a vocals:
-

Sra. Maribel Pasarin, directora de Promoció de la Salut.
Sra. Mònica Rodríguez, tècnica superior en dret de l’ASPB.
Sr. Josep Lluís Buj, tècnic del servei de SEGERHO.

Actua com a secretària de la Mesa:
−

Sra. Marta Salamero, secretària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Barcelona, 19/04/2021
Essent les 12:30 hores, es constitueix la Mesa de Contractació en la forma precedentment assenyalada,
per procedir a la proposta de classificació de les ofertes i adjudicació del procediment obert que té per
objecte la contractació del servei d’agents de salut per a l’Agència de Salut Pública de Barcelona amb
mesures de contractació pública sostenible.
Vist el resultat de l’obertura de les propostes tècniques avaluables en funció de criteris que depenen
d’un judici de valor presentades pels licitadors, i de l’obertura de les proposicions econòmiques i la
documentació relativa a la resta de criteris avaluables de forma automàtica, acte públic celebrat el dia
13/04/2021, per a l’adjudicació del procediment obert de referència, amb un pressupost base de licitació
de 2.003.655,16.- euros, IVA inclòs, essent el pressupost net de 1.821.504,69.- euros i l’IVA del 21% de
182.150,47.- euros.
Analitzat el contingut econòmic i tècnic de l’oferta presentada, admesa i ponderada pels informes tècnics
de data 12/04/2021 i 14/04/2021 segons els criteris objectius i subjectius aplicables d’acord amb la
clàusula 10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, es trasllada el seu contingut a la Mesa de
Contractació per al seu anàlisi i per tal d’efectuar la votació per a la proposta de classificació de les
ofertes i adjudicació del contracte, d’acord amb el que preceptua l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic
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LICITADORS

PUNTUACIÓ
CRITERIS JUDICI DE
VALOR

PUNTUACIÓ CRITERIS
AUTOMÀTICS

PUNTUACIÓ
TOTAL

F. ÀMBIT PREVENCIÓ
23,10 punts
44 punts
67,10 punts
Vist el resultat de les puntuacions de les valoracions, la Mesa de Contractació ACORDA:
CLASSIFICAR, les proposicions presentades per ordre decreixent de puntuació de la següent manera:
LICITADOR
1

F. ÀMBIT PREVENCIÓ

PUNTUACIÓ TOTAL
67,10

PROPOSAR a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei d’agents de salut per a
l’Agència de Salut Pública de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, a favor de
l’entitat FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ amb NIF G65009235, per haver presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, per un import total per a l’execució del contracte de 1.812.396€
exempts d’IVA.
REQUERIR l’esmentat licitador perquè, dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent al
de la recepció del requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o autoritzi a l’òrgan de
contractació per obtenir de forma directa la seva acreditació, en cas de no haver-la aportat amb
anterioritat, i acrediti documentalment que compleix tots els requisits administratius i de solvència
tècnica i financera per a contractar amb l’ASPB i executar les prestacions objecte del contracte, d’acord
amb el s’exigeix en el plec de clàusules administratives particulars, i si s’escau, constitueixi la garantia
definitiva que sigui procedent.
PROPOSAR a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de referència
S’aixeca la present ACTA, que llegida, signa el president de la Mesa de Contractació, junt amb mi, la
secretària que CERTIFICO.

Sra. Susana Bouis Gutiérrez
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Sra. Marta Salamero i García

