Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació
Acta de la Mesa de contractació. Proposta d’adjudicació
Contracte : Contracte Públic

Unitat Promotora : Serveis de
Radiocomunicacions

Tipus : Serveis

Criteris d’adjudicació: Diversos

Expedient : CTTI-2019-20095

Procediment : Obert Simplificat

Títol : Servei de manteniment de terminals i accessoris Sepura.
Import base €
98.575,00

Valor estimat del contracte
(s/IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució :

98.575,00
36 mesos.

IVA €

Import total €

20.700,75

119.275,75

Identificació de la sessió
D’acord amb l’article 14.2 del Decret 56/2009, de 7 d’abril, d’impuls i desenvolupament
dels mitjans electrònics en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, la present Mesa
es realitza per mitjans electrònics. En concret, mitjançant enviament de correu electrònic
com a mitjà per a manifestar la voluntat dels membres de la Mesa, que ha estat respost
en el termini establert.

Data de la convocatòria
Data enviament correu convocatòria: 15.01.2020
Data límit acceptació o esmenes: 21.01.2020
Hora : 12:00 h.
Lloc: Mitjançant correu electrònic

Membres de la Mesa de Contractació
Assistents
Nom

Càrrec
Mesa

Càrrec Persona

Maria Dolores Salgado Ygarza

Presidenta

Directora de Serveis Corporatius CTTI

Cristina Tamarit Pulido

Secretaria

Tècnica de Formalització Contractual
CTTI

David Hernández Soler

Vocal

Tècnic Assessoria Jurídica CTTI

Josep Mª Gallart Gonzalez-Palacio

Vocal

Titular de l’Òrgan de Control Intern
CTTI

Núria Abancó Sors

Vocal

Directora d’Operacions CTTI
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Ordre del dia
1. Constitució de la Mesa.
2. Anàlisi i exposició de l’informe de la ponència tècnica, d’acord amb allò establert
a l’article 22.1.g) del Real decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment, la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic.

Desenvolupament de la sessió
1. Com a qüestió preliminar a la vàlida constitució de la Mesa, les persones designades
com a membres de la mateixa manifesten que no concorren en cap 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
y 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. Tanmateix 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.
2. La Mesa de contractació analitza l’informe emès per la ponència tècnica a petició de
la Mesa de contractació. La ponència tècnica exposa en aquest informe les
característiques que han comportat que l’oferta de l’empresa ZENON DIGITAL
RADIO S.L.U., sigui seleccionada per a la prestació de l’objecte del contracte, un
cop aplicats els criteris d’adjudicació establerts al PCAP.
En l’esmentat informe de la ponència tècnica s’estableixen les següents
puntuacions:

Les característiques i els avantatges més destacables que han comportat que
l’oferta de l’empresa ZENON DIGITAL RADIO, S.L.U., sigui seleccionada per a la
prestació de l’objecte del contracte han estat:
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Disposa d’una infraestructura i una logística adient pel servei que es vol
contractar.



Disposa dels medis personals i tècnics adients pel servei que es vol
contractar.



Ofereix el termini de lliurament d’elements reparats més baix, de 5 dies.

En conseqüència, la Mesa acorda per unanimitat, aprovar l’informe de valoració emès
per la ponència tècnica i proposar a l’òrgan de contractació, d’acord amb allò establert
a l’article 159.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per tal que es requereixi la documentació justificativa per a l’adjudicació del contracte,
que l’empresa proposada haurà de presentar en el termini de set dies hàbils a comptar
des del següent en que rebi el requeriment, per tal de poder procedir a l’adjudicació del
contracte d’acord amb les següents especificacions:

Empresa:

ZENON DIGITAL RADIO, S.L.U.

NIF:

B-65135410

Import licitació:
Import adjudicació:
Termini d’execució:
Possibilitat de
pròrroga:

Import base €

IVA €

Import total €

98.575,00 €

20.700,75 €

119.275,75 €

Fins a un màxim de l’import de licitació, d’acord amb els preus
unitaris detallats a l’Annex d’aquest document.
36 mesos
No

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'.
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ANNEX. PREUS UNITARIS
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