R/N: SCS/CP00034 SCS-2022-58

Acta de la Mesa de contractació reunida en sessió privada per a
l'obertura dels sobres B
Expedient

SCS-2022-58

Unitat
promotora

Gerència de Sistemes d'Informació

Procediment

Obert

Objecte

Servei de control de qualitat i usabilitat de les aplicacions mòbils

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

67.500,00

Valor estimat
Termini d'execució

444.150,00

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

14.175,00
-

81.675,00
-

10 mesos

Identificació de la sessió
Data: 27 de gener de 2022
Horari: 12:30 - 12:40 h.
Lloc: Sessió telemàtica

Assistents
Nom
Núria Umbert Costa

Càrrec Mesa
Presidenta

F. Javier Pueyo Mur

Pol Pérez Sust

Vocal en
representació d'Intervenció /
Control Intern
Vocal en representació
d'Assessoria Jurídica
Vocal

Mercè Navajas Merino

Vocal

Jeroni de la Cruz Duch

Secretari

Sandra Pallarès i Albaladejo

Càrrec Persona
Cap de la Unitat de
Contractacions
Supervisor de Comptabilitat
i Control de la Intervenció
Delegada al CatSalut
Lletrada de l'Assessoria
jurídica
Cap de l'Àrea de Sistemes
d'Informació
Tècnic de l'Àrea de
Sistemes d'Informació
Tècnic de la Unitat de
Contractacions
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Ordre del dia
1. Constitució de la mesa
2. Comunicació del resultat de l'obertura i examen dels sobres A
3. Obertura dels sobres B corresponents als criteris susceptibles de judici de valor

Desenvolupament de la sessió
La presidenta obre la sessió i, un cop constituïda la mesa, dóna la paraula al secretari, que
comunica la relació dels licitadors que han presentat la documentació dins del termini de
licitació i que han estat admesos a la licitació com a conseqüència de l'examen de la
documentació personal presentada, i que és la següent:
-

OPEN SOURCE AND SECURITY SERVICES, SL
UTE SQS – ENEO - CBT

A continuació, la presidenta autoritza el secretari de la Mesa a procedir a l'obertura, mitjançant
l’eina Sobre Digital, dels sobres corresponents a la documentació susceptible de judici de valor
dels licitadors admesos.

Acords
Un cop oberts els sobres, la Mesa acorda admetre les ofertes presentades sense perjudici
que del posterior examen de la documentació tècnica continguda en els sobres se'n derivin
causes per la seva exclusió, i fer arribar la documentació a la senyora Rosa Barber, Tècnic de
l‘Àrea de Sistemes d’Informació, per a l’emissió del corresponent informe tècnic.
La presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
La presidenta
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