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Acta de l’obertura del sobre “B” de la licitació de l’Acord
Marc d’homologació de proveïdors d’una plataforma de
gestió d’esdeveniments i serveis associats

Barcelona, a 9 de maig de 2019

Ordre del dia
1)
2)
3)
4)
5)

Valoració de l’aclariment presentat pel licitador al sobre A (documentació administrativa).
Obertura del sobre digital 2.0. “B” (documentació econòmica i objectiva).
Avaluació global de les proposta presentada.
Proposta d’adjudicació.
Aprovació de l’acta, si escau.
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I. A Barcelona, a 9 de maig de 2019, a la sala de Juntes de l’edifici Annexus del CSUC, es
reuneix la Mesa de Contractació prèviament constituïda, integrada pels membres relacionats a
l’encapçalament, amb l’objecte de portar a l’efecte la consecució de l’ordre del dia preestablert
en aquesta Acta.

1. Valoració de l’aclariment presentat pel licitador en el sobre A
(documentació administrativa).
En data 7 de maig de 2019, un cop examinada la documentació presentada per SYMPOSIUM
BY EMAGISTER S.L, al sobre A (documentació administrativa) la Mesa de contractació va
determinar que la documentació NO s’ajustava als requisits predeterminats en el Plec de
clàusules administratives, circumstància que calia esmenar abans del 9 de maig a les 9.00 hores.
El licitador va presentar a les 12.27 h del dia 07/05/2019 aclariment informant dels
destinataris dels serveis i la descripció dels serveis inclosos al sub-apartat 1b) de l’apartat C de
la part IV del DEUC (pàg. 22).
El Vocal-assessor jurídic informa que l’aclariment efectuat pel licitador permet determinar que
l’oferta presentada s’ajusta als requisits de solvència tècnica o fixats en el PCAP.

II.Essent les 9.16 hores els custodi David Tedó (Assessor jurídic) i Marisol Montero
(Secretària) apliquen les credencials i accedeixen, a la documentació continguda al Sobre B,
documentació que ha de ser valorada conforme a criteris quantificables mitjançant la mera
aplicació de fórmules (documentació econòmica i objectiva).
III. A les 9.30 hores el President de la Mesa procedeix a iniciar l’acte públic d’obertura del
sobre “B” i convida als assistents a entrar a la Sala on es celebra la Mesa.
IV: Es fa constar que no assisteix cap representant del licitador SYMPOSIUM BY
EMAGISTER S.L.
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2.Obertura del sobre digital 2.0. “B” (documentació econòmica i
objectiva)
De la documentació continguda en el sobre “B” es determina que el licitador presenta una
oferta econòmica, amb la proposta de serveis bàsics i un pack de serveis complementaris i una
memòria tècnica. Tots els documents estan signats
D’acord amb tot l’anterior, la Mesa acorda per unanimitat:
PRIMER. DONAR PER ESMENATS els defectes del Sobre A presentat per
SYMPOSIUM BY EMAGISTER S.L.
SEGON. TENIR PER PRESENTADA l’oferta aportada per SYMPOSIUM BY
EMAGISTER S.L. al Sobre B.
TERCER. POSAR A DISPOSICIÓ del tècnics de la Mesa la documentació del sobre
“B” aportada pel licitador per a la seva revisió i, posterior valoració.
QUART. CITAR als membres de la Mesa per a la celebració d’una mesa extraordinària
que es celebrarà en data 24 de maig de 2019 a les 12:30 h. al despatx 403 de l’edifici
Nexus del CSUC, a fi i efecte de valorar les ofertes i proposar l’adjudicació de la
contractació de referència.
CINQUÈ. DONAR PER APROVADA la present Acta.
El President de la Mesa SUSPÈN la mesa fins la data acordada.

A Barcelona, essent el 24 de maig de 2019 a les 12:30 h. al despatx 403 de l’edifici Nexus del
CSUC, es reuneix la Mesa de Contractació, prèviament constituïda, integrada pels membres
relacionats a l’encapçalament, amb l’objecte de continuar amb la consecució de l’ordre del dia
que es va preveure en data 9 de maig de 2019.

3. Avaluació global de les proposta presentada
Els criteris de valoració de la licitació tenen una puntuació màxima atorgable de 1000 punts,
dels quals 950 punts corresponen a l’oferta econòmica dels serveis bàsics obligatoris i 50 punts
a l’oferta econòmica dels serveis d’oferta complementaris.
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La proposta compleix amb tots els requisits tècnics exigits en el Plec de prescripcions
tècniques tant pel que fa a funcionalitats com pel que fa als serveis demandats.
La proposta dels criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules es corresponen amb
els criteris econòmics determinats al Plec de Clàusules Administratives i es valoren amb un
màxim de 1.000 punts.
La proposta presentada per SYMPOSIUM no supera en cap criteri els preus màxims establerts
al PCAP.
L’oferta econòmica presentada pel licitador és puntua en 1000 punts donat que ofereix el
subministraments i els serveis d’oferta obligatòria i, opcional.

4. Proposta d’adjudicació
Es proposa homologar al licitador SYMPOSIUM BY EMAGISTER S.L com prestador del
servei d’una plataforma de gestió d’esdeveniments en modalitat "Software as a Service" per les
entitats adherides.

5. Aprovació de l’acta
Es proposa aprovar la present acta.

A la vista del que s’ha exposat, la Mesa de Contractació ACORDA per unanimitat:
PRIMER.- VALORAR l’oferta presentada pel licitador SYMPOSIUM BY
EMAGISTER S.L en 1000 punts.
SEGON- PROPOSAR a l’Òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a l’oferta
presentada per SYMPOSIUM BY EMAGISTER S.L per tractar-se de l’oferta amb
millor relació cost-eficàcia d’acord amb els plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques.
TERCER.- APROVAR la present Acta.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 10.15 hores, lliurant-se
la present acta, de tot el qual CERTIFICO.
Vist i plau,

CPISR-1
C Maria
Soledad
Montero
Pozas

Firmado digitalmente por
CPISR-1 C Maria Soledad
Montero Pozas
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya,
ou=Vegeu https://www.aoc.cat/
CATCert/Regulacio,
ou=Contractes, title=Secretària,
sn=Montero Pozas,
givenName=Maria Soledad,
serialNumber=53068567T,
cn=CPISR-1 C Maria Soledad
Montero Pozas
Fecha: 2019.05.24 14:27:46
+02'00'

Marisol Montero
Secretària

Acta Mesa obertura sobres B, Exp. 19/06

CPISR-1 C
Francisco
Javier Jesús
Peiró Esteban
2019.05.24
14:58:39
+02'00'

Xavier Peiró
President

