JBB/jg
008 Servei de Contractació
2018/7053

A C T A
D’OBERTURA I QUALIFICACIÓ DEL SOBRE A i OBERTURA DEL SOBRE B
Lloc/data/hora: Saló de Comissions de la Diputació de Girona, 28 de març de 2019, a
les 12:00 hores.
Composició de la Mesa:
Presidenta: Sr. Fermí Santamaria Molero
Secretari: Jordi Brunet Badosa
Vocals: El vocals Sr. Jordi Batllori i Nouvilas (Secretaria); Sr. Núria Josa i Arbonès
(Intervenció), Sra. Olga Quintana Pujol (Tècnica d’administració General), Sr. Julià
Gómez Teixidor (Cap de Negociat) i Sr. David Padilla (Tècnic de Noves Tecnologies)
Els vocals Sr. Joaquim Felip i Gayolà i el Sr. Lluís Sais i Puigdemont (ERC) no hi
assisteixen.
Contracte: 2018/7053 “servei d’interconnexió de xarxes de comunicació”.
Preus unitaris següents:
Manteniment de node central 700,00 euros/mes, amb IVA repercutit de 147,00 euros,
totalitzant 847,00 euros.
Manteniment de node seu 450,00 euros/mes, amb IVA repercutit de 94,50 euros,
totalitzant 544,50 euros
Procediment d'adjudicació: Procediment obert.
Pliques presentades: 1) GRN Serveis Telemàtics SL (B17449638) i 2) Vodafone España
SAU (A80907397)
El president declara constituïda la Mesa atès que hi ha quòrum suficient i s’inicia la
reunió.
En fase privada, el secretari constata que les empreses han introduït les paraules clau
en el termini establert i es pot obrir el sobre A. Una vegada introduïda la credencial de
primer custodi, el president de la Mesa, indica al custodi vocal de la mesa senyor Julià
Gómez que apliqui les seves credencials en l’expedient 2018/7053 de l’eina del sobre
digital de la Plataforma de Contractació de Serveis Públics. A continuació, li mana que
obri el sobre A, corresponent a la documentació administrativa i es descarrega el
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) de cada licitador.
Una vegada examinada la documentació, el secretari dóna compte a la Mesa del
resultat de l’obertura del sobre A que conté la documentació administrativa. El resultat
és el següent:
1) GRN Serveis Telemàtics SL (B17449638): documentació complerta i suficient.
2) Vodafone España SAU (A80907397): documentació complerta i suficient.

Atès el que ha informat el secretari, la Mesa de contractació, aprova per unanimitat
declarar admeses a la licitació les propostes de les empreses: 1) GRN Serveis
Telemàtics SL (B17449638) 2) empreses Vodafone España SAU (A80907397)
A continuació, en fase pública, la presidenta de la Mesa demana que s’apliquin les
credencials corresponents i mana al custodi vocal Sr. Gómez que obri el sobre B
corresponent a l’oferta econòmica de l’expedient 2018/7053 i es descarrega el seu
contingut.
A continuació, el president de la Mesa fa la lectura de les propostes econòmiques i
millores dels licitadors admesos a la licitació i el resultat és el següent:
Concepte (preu)

GRN Serveis Telemàtics, S.L. Vodafone España SAU

Oferta node central (criteri 1)

388,00

604,00

Oferta node seu (criteri 4)

415,84

583,25

Concepte (Millores)

GRN Serveis Telemàtics, S.L. Vodafone España SAU

Millora xarxes dedicades (criteri 2)

25,00

20,00

Millora sistema motorització (criteri 3)

25,00

20,00

La Mesa de Contractació efectua la valoració dels criteris quantificables mitjançant
aplicació de fórmules (sobre B) amb el resultat següent:
Empreses
GRN Serveis Telemàtics, S.L.
Vodafone España SAU

NIF
B17449638
A80907397

Criteri1 criteri2 Criteri3 Criteri4 Total
43,00
25,00
20,00
11,59
99,59
40,12
25,00
20,00
12,00
97,12

La Mesa de contractació constata que no hi ha ofertes desproporcionades o anormals
segons els límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del Plec de
Clàusules Administratives d’aquesta licitació.
La Mesa de Contractació, atès el resultat de la valoració acorda per unanimitat:
1. Aprovar la classificació de les ofertes admeses a la contractació, servei
d’interconnexió de xarxes de comunicació, amb l’ordre i valoració següent:
Ordre Empreses
1
GRN Serveis Telemàtics,
S.L.
2
Vodafone España SAU

NIF
B17449638
A80907397

Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 Criteri 4 Total
43,00

25,00

20,00

11,59

99,59

40,12

25,00

20,00

12,00

97,12

2. La Mesa acorda, requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa perquè presenti la documentació acreditativa del compliment
dels requisits per a contractar que s’estableixen a la clàusula quinzena del Plec
de Clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.

Si la documentació rebuda per part del licitador millor classificat és correcta i
l’informe del secretari de la Mesa és favorable, es donarà per efectuada
l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar de conformitat amb el
que s’estableixen els articles 140 i 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
3. Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de
servei d’interconnexió de xarxes de comunicació una vegada efectuada
l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar que s’estableixen en
el Plec de Condicions Administratives particulars del contracte, a favor de
l’empresa millor classificada pels preus i millores que consten a la seva proposta
I perquè així consti, estenc aquesta acta de la qual en dono fe i signo juntament amb el
president de la Mesa i els vocals que han assistit, quan són les 12:52 hores de la data al
començament indicada.

