EXPEDIENT 21/06

Acta de l’obertura del sobre “A” de l’acord marc
d’homologació de proveïdors dels serveis de detecció de
similituds en continguts digitals i serveis bàsics associats
per les entitats que integren el grup de compra

Barcelona, 2 de juny de 2021

Ordre del dia
1. Obertura dels sobres “A” i qualificació de la documentació.
2. Valoració de la documentació aportada.
3. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió.
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I. A Barcelona, el dia 2 de juny de 2021, per via telemàtica, es constitueix i reuneix la Mesa de
Contractació, integrada pels membres relacionats, amb l’objecte de procedir a obrir els sobres “A”
(documentació administrativa) presentats a l’expedient 21/06.
II. Essent les 13.30 hores, el president dóna la benvinguda als assistents i, fa les corresponents
presentacions.
III. Els custodis apliquen les credencials i accedeixen als sobres A.
IV. Es procedeix amb l’ordre del dia previst,

Primer. Obertura dels sobres “A”
El President informa que, a través de l’eina “Sobre Digital 2.0” han presentat, en temps i forma,
oferta els licitadors que tot seguit s’indiquen:
•

COMPILATIO SAS (El 25/05/2021 a les 20.15 hores amb Registre d’entrada CSUC-12021-000625-2).

•

PRIO INFOCENTER AB (El 31/05/2021 a les 18.22 hores amb Registre d’entrada
CSUC-1-2021-000645-2).

A continuació, la Secretària obre els sobres A presentats, per tal de procedir a analitzar i avaluar la
documentació administrativa aportada pels licitadors.

Segon. Valoració de la documentació aportada
De l’anàlisi de la documental aportada al Sobre A es determina que, PRIO INFOCENTER AB
aporta el document DEUC indicat a la Lletra U del Quadre de Característiques del PCAP, un cop
constatat i analitzat el mateix, es determina que informa satisfactòriament de tots els requisits
previs per a contractar especialment els de solvència econòmica i tècnica.
Per contra, COMPILATIO SAS facilita el document DEUC indicat a la Lletra U del Quadre de
Característiques del PCAP, no obstant, verificat el seu contingut, es detecta mancances en la
informació relativa a la solvència tècnica, fet que conclou que s’ha de requerir en esmena.
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El President informa que
1. PRIO INFOCENTER AB, aporta la documentació administrativa de conformitat amb les
exigències previstes a la Lletra U del Quadre de Característiques del Plec de clàusules
administratives.
2. COMPILATIO SAS, aporta la documentació administrativa amb disconformitat amb les
exigències previstes a la Lletra U del Quadre de Característiques del Plec de clàusules
administratives que requereix d’esmena.
Les deficiències existents i les esmenes que cal realitzar són, COMPILATIO SAS no
informa de la solvència tècnica per participar a la licitació. Cal que esmeni la documentació
administrativa informant dels serveis realitzats dins d’un any natural (de gener a desembre
dels anys 2017, 2018, 2019 i 2020) amb un import anual igual o superior al 70% de
l’anualitat mitjana del contracte (409.500,00 €).
Que la mesa de Contractació ACORDA,
1. REQUERIR a COMPILATIO SAS per tal que informi de la solvència tècnica indicada a la
documentació administrativa aportada.
2. CONCEDIR al licitador requerits un termini fins les 11.00 hores del dia 7 de juny de 2021
per tal que s’atengui al requeriment d’esmenes del sobre A.
3. SUSPENDRE la Mesa fins les 13.30 hores del 7 de juny de 2021.
A Barcelona, el dia 7 de juny de 2021, per via telemàtica, utilitzant l’eina Microsoft Teams, es
reuneix la Mesa de Contractació, prèviament constituïda, integrada pels membres relacionats a
l’encapçalament, amb l’objecte de continuar amb l’ordre del dia previst.
El President de la Mesa en acte privat informa als assistents que els licitador requerit ha atès
degudament al requeriment d’esmena del sobre A i que el mateix és ajustat a dret.

Tercer. Aprovació, si escau, de l’acta de la present reunió
Es proposa aprovar l’acta de la reunió.

A la vista de tot l’actuat,
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La Mesa de Contractació ACORDA per unanimitat:
PRIMER. ACCEPTAR i VALIDAR la documentació administrativa presentada pels
licitadors COMPILATIO SAS i PRIO INFOCENTER AB per ajustar-se plenament als
requisits normatius dels plecs.
SEGON. APROVAR la present Acta.
TERCER. CONVOCAR als membres de la Mesa a l’obertura dels Sobres B el dia 7 de
juny de 2021 a les 13.30 hores.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 14.20 hores del dia 7 de juny
de 2021, lliurant-se la present acta, de tot el qual CERTIFICO.

Mireia Carballo i Alsina
Secretària
Vist i plau,

Xavier Peiró i Esteban
President
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