Exp. CONT-21-89

Acta d’obertura de les proposicions econòmiques i de la documentació relativa a la
resta de criteris avaluables de forma automàtica (sobre C) del procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada relatiu al contracte de serveis d’agents de salut
a l’Agència de Salut Pública de Barcelona amb mesures de contractació pública
sostenible.
ASSISTENTS:
Actua com a presidenta:
Sra. Susanna Bouis Gutiérrez, cap del Servei de Gestió Econòmica, Recursos Humans i Organització
de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, en substitució del Sr. Manel Macía, director de recursos
de l’ASPB.
Actuen com a vocals:
-

Sra. Maribel Pasarin, directora de Promoció de la Salut.
Sra. Mònica Rodríguez, tècnica superior en dret de l’ASPB.
Sr. Josep Lluís Buj, tècnic del servei de SEGERHO.

Actua com a secretària de la Mesa:
−

Sra. Marta Salamero, secretària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Barcelona, 13/04/2021
Essent les 11 hores, a l’Aula de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (Pl. Lesseps núm. 1, 1a
planta, Barcelona), es constitueix la Mesa de Contractació en la forma precedentment assenyalada,
per procedir a l’obertura de les proposicions econòmiques i de la documentació relativa a la resta
de criteris avaluables de forma automàtica presentades pels licitadors que han optat al
procediment obert que té per objecte la contractació de serveis d’agents de salut per a l’Agència
de Salut Pública de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible, amb un pressupost
base de licitació de 2.003.655,16.- euros, IVA inclòs, essent el pressupost net de 1.821.504,69.euros i l’IVA del 21% de 182.150,47.- euros.
Es procedeix a la lectura de l’informe tècnic emès, en data 12/04/2021, per l’òrgan gestor, Servei
de Prevenció i Atenció a les Drogodependències de l’ASPB (SEPAD), per a la valoració de la
proposta tècnica avaluable en funció de criteris que depenen d’un judici de valor presentada per
la única entitat licitadora en aquest procediment. D’acord amb els criteris de valoració establerts
a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars, les puntuacions obtingudes pels
licitadors són les següents:
LICITADOR
F. ÀMBIT PREVENCIÓ

CRITERI A
12 punts

CRITERI B
8,5 punts

CRITERI C
2,6 punts

TOTAL PUNTS
23,1 punts

Es fa constar que l’empresa licitadora ha resultat admesa, i es pot procedir a la següent fase, atès
que ha superat la puntuació de 22 punts, establerta al PCAP com a puntuació mínima per accedir
a la següent fase del procediment.
Seguidament, es procedeix a l’obertura del sobre de l’empresa licitadora admesa on hi consta
l’oferta econòmica, sense IVA, amb el resultat següent:
Nº
Ordre
1

LICITADOR

OFERTA

FUNDACIÓ ÀMBIT PREVENCIÓ

1.812.396€ exempts d’IVA

Es comprova que cap empresa no està incursa en baixa temerària i es fa constar que en aquesta
licitació queda fixada en 1.548.278,99.-euros.
En aquest sobre, també s’ha inclòs la proposta metodològica amb la resta de criteris susceptibles
de valoració de forma automàtica.
De conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i el Plec de
clàusules administratives particulars (PCAP), la Mesa acorda remetre les propostes dels licitadors
a l’òrgan gestor, SEPAD, a fi d’emetre els informes tècnics corresponents, previs a la proposta de
classificació de les ofertes i adjudicació del contracte.

S’aixeca la present ACTA, que llegida, signa la Mesa de Contractació, de la qual com a Secretària
certifico.

Sra. Susana Bouis Gutiérrez

Sra. Marta Salamero García

