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Assumpte: Acta de la mesa de contractació. Anàlisis de la documentació requerida
i proposta d’adjudicació.
En data 5 de maig de 2021, a les 9:00h, es constitueix la Mesa de Contractació
designada per assistir a l’òrgan de contractació del següent expedient convocat
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària:
Expedient 20200589: Contractació de l’adquisició i manteniment d’infraestructura
de comunicacions, per a les dependències de les noves instal·lacions del Centre
MQ Reus.
En la situació actual, atesa la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació
de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el present acte es porta a terme de forma
telemàtica.
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A tal efecte, s’ha habilitat l’eina col·laborativa Webex, amb l’objectiu que els membres de
la Mesa de Contractació puguin portar-ne un seguiment telemàtic en directe.
Assisteixen:
• Presidenta: Sra. M. Dels Àngels Rius Rafecas, Directora del Centre MQ Reus.
• Vocal: Sr. Carles Abelló, Director Economicofinancer de GINSA, AIE.
• Vocal: Sra. Imma Sivill Colet, Lletrada i Cap de l’Àrea de Licitacions i
Contractació de GINSA, AIE.
• Secretari suplent: Marc Vergé Olivar, Tècnic-Lletrat de l’Àrea de Licitacions i
Contractació de GINSA, AIE.
En la sessió d’avui es procedeix, en acte intern, a analitzar la documentació requerida a
les empreses que s’exposen a continuació, el passat 26 d’abril de 2021, a través del
sistema e-NOTUM, tal i com es fa constar en els expedients exposats anteriorment.
S’examina la documentació presentada per l’empresa SPECIALIST COMPUTER
CENTRES S.L., en data 30 d’abril de 2021, mitjançant l’eina de sobre digital i amb
registre d’assentament E/000387-2021:
- Presenta la documentació acreditativa del compromís d’adscriure a l’execució del
contracte mitjans personals, signada digitalment. Es compromet a aportar el
llistat de persones professionals que executaran els serveis d’aquest contracte,
una vegada sigui escollit el/la professional adequat, aportant documentació
acreditativa dels seus títols acadèmics o professionals, el seu currículum i tota
l’altra documentació que acrediti la relació laboral i de serveis.
- Presenta l’acreditació de ser partner i alhora distribuïdor homologat (en les
condicions assenyalades en el plec de prescripcions tècniques.
- Respecte les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social: Presenta document
que acredita que es troba donat d’alta en la matrícula de l’impost i que ha portat
a terme el pagament de l’última anualitat del mateix.
- Presenta el Plec de Clàusules i Plec de Prescripcions Tècniques degudament
signat i segellat.

C/ d’Antoni Gaudí, 26
43203 Reus
Tel. 977 010 800 - Fax 977 317 399
www.grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els
professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb altres
centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les nostres
comarques.
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- Respecte de la documentació acreditativa de la constitució de la garantia
definitiva. Presenta l’aval bancari amb Registre Especial d’Avals núm. 0488286
de BANKINTER, S.A., signat digitalment, on constitueix la garantia definitiva del
contracte per una quantitat total de 1.795,53 €.
Vist l’anterior, la mesa de contractació acorda per unanimitat:
Únic.- Remetre a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte de
l’expedient 20200589, de l’adquisició i manteniment d’infraestructura de comunicacions,
per a les dependències de les noves instal·lacions del Centre MQ Reus, a l’empresa
SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L., amb CIF B81644387, i quines condicions de
l’oferta són:

Un cop finalitzat l’acte, es dóna lectura al contingut d’aquesta acta que s’ha transcrit, i
s’aprova per unanimitat dels presents.
Es dóna per acabat a les 9:30 h i signen aquesta acta els membres de la mesa.

Mª dels Àngels Rius Rafecas

Carles Abelló Pellicer

Imma Sivill Colet

Marc Vergé Olivar
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