Expedient: Proc_Ob_05_2019
Contracte: públic de serveis
Procediment: obert
Criteris d’adjudicació: diversos
Assumpte: Contracte que té per objecte l’adjudicació del servei de manteniment
continuat i d’actuacions de desenvolupament evolutiu dels sistemes d’informació del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE B
Identificació de la sessió
Data: 15.11.2019
Horari: 11:15
Lloc: carrer dels Vergòs, 36-42, Barcelona. Planta 0, sala reunions
Assistents
Nom
Mariano Torrecilla Blázquez

Càrrec mesa
President

Sandra Sureda i Masmartí

Vocal (suplent)

Joan Nicolás i Machado

Vocal

Maria Guiu i Sallent
Carme Fita i Caba

Interventora
Secretària i vocal

Càrrec persona
Responsable
de
prestadors de serveis de
comunicació audiovisual
Cap
d’unitat
de
l’observatori
Personal del servei de
tecnologies i sistemes
d’informació
Interventora
Cap de l’Àrea Jurídica

Ordre del dia
1. Constitució de la Mesa
2. Revisió de la documentació presentada en el tràmit d’esmenes
3. En el seu cas, obertura del sobre B, que conté la proposta tècnica que es valora
segons criteris sotmesos a judici de valor, i petició d’informe tècnic.
Desenvolupament de la sessió
El president de la mesa inicia la sessió donant la benvinguda als assistents i
informant de l’objecte de la reunió. A continuació, dóna per vàlidament constituïda la
mesa, integrada pels membres abans esmentats, fent constar que la senyora Sandra
Sureda i Masmartí, assisteix com a vocal suplent, d’acord amb la Resolució
Presidència número PR 27/2019, de data 8 de novembre de 2019.
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A continuació, revisada la documentació presentada per la empresa OESÍA
NETWORKS, SL, en tràmit d’esmena, en els termes que consten a l’acta d’obertura
del sobre A del passat 12 de novembre, es comprova que és correcta.
D’altra banda, feta la consulta corresponent en el “Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado” (ROLECE), es confirma la vigència de la
classificació de la societat licitadora en aquest Registre.
Seguidament els dos custodis de la licitació, la senyora C. Fita i el senyor M.
Torrecilla, procedeixen a obrir la proposta tècnica que es valora segons criteris
d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor (sobre B) de l’empresa
admesa a licitació i es comprova que contingui la documentació requerida en el plec
de clàusules administratives particulars.
A continuació la mesa, per unanimitat,
Acorda:
1. Aprovar l’acta de l’acte d’obertura del sobre A, de dates 7 i 12 de novembre de
2019.
2. Admetre a la licitació per a la contractació del servei de manteniment continuat
i d’actuacions de desenvolupament evolutiu dels sistemes d’informació del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya a la societat OESÍA NETWORKS, SL.
3. Remetre la documentació tècnica presentada per OESÍA NETWORKS, SL al
Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació, per tal que faci arribar a la Mesa
de contractació l’informe relatiu a la valoració tècnica de la documentació
presentada en el sobre B per la societat esmentada.
Finalment, el president aixeca la sessió a les 11:45 hores, de la qual com a
secretària, estenc aquesta acta.
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Vist i plau,
El president
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