Exp. 1403-000013-2019 (X2019000548)
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL
SOBRE ELECTRÒNIC “C: OFERTA EVALUABLE D’ACORD AMB CRITERIS
QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (PROPOSTA ECONÒMICA)”,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL SERVEI DE SUPORT A
LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA I MANTENIMENT DEL PORTAL DE
TRANSPARÈNCIA
Reunits a la Sala de reunions de les oficines municipals de l’Ajuntament, el dia 4 de
juliol de 2019 a les 09:00 hores, es reuneix la Mesa de Contractació per a l’obertura
dels sobres electrònics “C: Oferta evaluable d’acord amb criteris quantificables de
forma automàtica (Proposta econòmica)” per l’adjudicació del contracte del servei de
suport a la contractació pública i manteniment del portal de transparència.
Assistents:
Presidenta:
Vocals:

Sra. Sara Jordà Casas, secretària de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Sr. Francesc Xavier Hernández Corominas, secretari del Consell
Comarcal de la Selva
Sra. Anna Sánchez Soler, arquitecta funcionaria dels serveis tècnics del
Consell Comarcal de la Selva
Sra. Irene Ramos Burch, interventora de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar
Sra. Esperança Hueso Mateo, tècnica d’Administració General de
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar

Secretària:

Sra. Sandra Paradeda Tornés, administrativa de l’Ajuntament de Vilobí
d’Onyar

Antecedents.
Que per acord de la Mesa de contractació de data 2 de juliol de 2019 , es va procedir a
l’obertura del sobre “A: Declaració Responsable i inscripció al RELI” i del sobre “B:
Oferta evaluable d’acord amb criteris sotmesos a judici de valor”, després de la
qualificació de la documentació presentada es va admetre la única empresa licitadora:
ISERVEIS EINSTIC, SL i es va examinar la documentació aportada per a la valoració
sotmesa a judici de valor i un certificada la seva validesa es va acordar disposar
l’emissió del corresponent informe tècnic de valoració de la documentació.
Seguidament es dóna lectura de l’informe del tècnic de valoració de data 2 de juliol de
2019, en relació al criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valors, el qual es
transcriu literalment el quadre resum:
A valorar

Atorgats

H.3.1.- Pla de treball

Fins a 15 p.

12,00p

H.3.1.- Memòria explicativa

Fins a 5,0 p.

2,5p

H.3.2. Acreditació de qualificació i experiència del personal
adscrit Experiència de l’equip de treball
TOTAL

Fins a 20,0
p.
40 p

20,00p
34,50 p
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Es convida als interessats perquè puguin comprovar l’informe tècnic de valoració dels
criteris subjectes a judici de valor, de les puntuacions atorgades, així com que
manifestin si tenen algun dubte al respecte i en cas de ser necessari, els aclariments
per part dels tècnics i l’assessor extern.
Seguidament es procedeix a l’obertura del “sobre electrònic C” on hi consta la
proposició econòmica, d’acord amb el model de l’annex 3 del PCAP, subjecta a criteris
de valoració objectiva mitjançant fórmula, amb els imports que a continuació es
detallen:


ISERVEIS EINSTIC, SL es compromet a executar el contracte amb estricta
subjecció als requisits i condicions estipulats per la quantitat total de 33.026,71
€, de les quals 27.294,80 € es correspon al preu del contracte i 5.731,91 € es
correspon a l’impost sobre el valor afegit.

Finalitzada l’obertura de les proposicions presentades, i no observant-se cap defecte,
es procedeix a la seva valoració, amb els serveis tècnics, d'acord amb els criteris i a la
ponderació establerts en el Plec, assignant els 60 punts (45 d’oferta econòmica, 10
millora 1 i 5 millora 2) al global de la oferta presentada, d’acord amb el següent detall:
1
ofertes

LICITADORS

1

preu de licitació
mitges aritmètiques

ISERVEIS EINSTIC, SL

OFERTA

IVA s/oferta

OFERTA+IVA

31.668,00 €

21%

38.318,28 €

% baixa
OFERTA

art.85

33.026,71 €,
33.026,71 €,

13,81
13,81

27.294,80 €
27.294,80 €

27.294,80 €
27.294,80 € 5.731,91 €

NOU %
segons
art. 85
respecte
nova
mitja

fórmula (A-Nn)*P/(A-L)
P màx. =

13,81 Valoració
13,81

Així mateix, l’empresa ISERVEIS EINSTIC, SL presenta les millores 1 i 2 recollides en
el PCAP, per la qual cosa la valoració de les puntuacions del sobre electrònic “C:
Oferta evaluable d’acord amb criteris quantificables de forma automàtica (Proposta
econòmica)”, és:
A valorar

Atorgats

1. Oferta econòmica

Fins a 45 p.

45,00

2.- Millora 1: Ampliació de la bossa d’hores de contractació

Fins a 10 p.

10,00

3.- Millora 2: Formació en matèria de contractació i transparència

Fins a 5 p.

5,00

TOTAL

60 p

60,00

D’acord amb les valoracions efectuades i amb el contingut de l’informe tècnic emès,
les puntuacions globals són les següents:
Licitador

Criteris automàtics

ISERVEIS EINSTIC, SL

60,00

Criteris sotmesos a judici
de valor
34,50

Total
puntuació.
94,60

A la vista del mateix s’acorda, prestant conformitat al seu contingut, proposar com
adjudicatària del present contracte l’empresa ISERVEIS EINSTIC, SL en ser la millor
oferta presentada pel preu de 33.026,71 € (iva inclòs).
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45,00

PUNTS
45,00

_
La Secretària de la Mesa informa del resultat de les comprovacions efectuades.
_
Acte seguit, la Mesa, per unanimitat, ACORDA requerir l’empresa que ha obtingut la
millor puntuació mitjançant comunicació electrònica per tal que aporti la declaració
responsable del contractista que s’annexa i la documentació justificativa de què
disposa efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte conforme l’article 76.2; i tot això en el termini de 7 dies hàbils a
comptar des de l’enviament de la comunicació.
__
No havent més assumptes que tractar i sent les 09:30 hores del dia de la data, la Sra.
Presidenta aixeca la sessió.
I perquè quedi constància el secretari expedeix la següent acta.
Vilobí d’Onyar, 4 de juliol de 2019
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA
DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
Objecte:
Preu:

IVA:

Total

DADES IDENTIFICATIVES DEL CONTRACTISTA
Nom o raó Social:
NIF:
Nom i Cognoms de qui subscriu:

DNI:

Caràcter amb què actua:

Correu electrònic:

Direcció a efectes de notificacions:

Població:

CP:

DECLARA sota la seva responsabilitat :
PRIMER.- Que l’empresa que representa té, en relació amb el present
contracte, plena capacitat per contractar amb el sector públic, en els termes
establerts als articles 65 a 70 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
SEGON.- Que ni ell, ni l'empresa a la qual representa, ni cap dels seus
administradors o representants legals de la mateixa, es troben culpables en cap
de les prohibicions per contractar amb les Administracions Públiques,
assenyalades en l'article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
TERCER.- Que posseeix l'habilitació professional precisa per a la realització de
l'objecte del contracte.
QUART.- Que executarà l’objecte del contracte amb estricte compliment de les
instruccions que li doni la persona que tingui encomanada les funcions de
control i supervisió del contracte.
CINQUÈ.- Igualment declara que l'empresa es troba al corrent del compliment
de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social, i amb la Hisenda Local
imposades per les disposicions vigents i autoritza a l’ajuntament de Vilobí
d’Onyar a sol·licitar a l’agència estatal de l’administració tributària i a la
tresoreria general de la seguretat social les dades relatives a l’estat
d’acompliment de les seves obligacions tributaries i de la seguretat social.
SISÈ.- Que si degut a l’execució de la prestació, accedeixi i tracta informació i
fitxers amb dades de caràcter personal, assumeix les obligacions de
confidencialitat especificades en l’annex I.
I, perquè així consti, signo la present en

a

de

de 201
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