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A les 10 hores i 25 minuts del dia 8 de setembre de 2021, es constitueix convocats en
legal forma els seus membres, la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector
Públic, de forma telemàtica. Resta presidida pel Sr. Carles Barnés Garcia, cap del Servei
de Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals: per la Sra. Vanessa Amigó
González, com a delegada de la secretària general, per la Sra. Anna Piulachs Cartes,
com a delegada de l’interventor general, pel Sr. Joan Juncarol Reguant, cap del Servei de
Gestió de Serveis Informàtics i per la secretària de la Mesa Sra. M. Dolores Carmona
Fernández. Es constitueix la present Mesa per a la qualificació prèvia de la documentació
presentada pels licitadors, en temps i forma assenyalats al DOUE i al Perfil de
Contractant de la Diputació de Barcelona, de la contractació relativa al procediment obert
amb més d’un criteri d’adjudicació corresponent a “l’Adquisició d’equipament per
l’ampliació i actualització del sistema d’emmagatzematge i còpies de seguretat
de la Diputació de Barcelona”, tot això de conformitat amb allò que disposen els
articles 140, 157 i 326 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP).
El President ordena l'obertura dels sobres de la documentació de les empreses
presentades i admeses, amb exclusió del relatiu a l’oferta econòmica i a la resta de
criteris automàtics, els quals ofereixen el següent resultat:
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa PISTA CERO, SL, amb
NIF-B58790122, a la qual de tota la documentació assenyalada en els Plecs de
Clàusules Administratives Particulars li manca aclarir si hi ha subcontractació, en la
declaració responsable i respondre en el DEUC l’aparat C “motius referits a la
insolvència”.
SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa PUNT INFORMÀTIC I
CREATIU, SL, amb NIF-B64161250, la qual presenta tota la documentació
assenyalada en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars d’acord amb el
model de l’Annex 1 del PCAP i DEUC.
La Mesa, a la vista de la documentació presentada i de conformitat amb el que
estableixen els articles 140, 141, 157, 326 i la disposició addicional 12a de la LCSP,
resol concedir tres dies naturals a l’empresa o empreses afectades, per tal que
procedeixin a esmenar-la, d’acord amb els termes indicats.
Essent les 10 hores i 40 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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