Exp. CONT-21-276

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
relatiu a la contractació del servei per les adaptacions del programa escolar de
promoció de salut efectiva sexual “Parlem-ne; no et tallis” de l’Agència de Salut Pública
de Barcelona (ASPB) als barris prioritzats per Barcelona Salut als Barris BSaB, així com
als barris on es detecti que resulta necessària l’adaptació 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 (ASPB), qui actua per
delegació del Sr. Manel Macía González, director de recursos de l’ASPB.

Vocals:


Sra. Elia Díez David, cap del Servei de Programes i Intervencions Preventives, qui actua
per delegació de la Sra. Maribel Pasarín Rua, directora de promoció de la salut de l’ASPB
o persona en qui delegui.



Sra. María Salvador Piedrafita, tècnica superior en salut del Servei de Salut Comunitària
de l’ASPB.



Sra. Mònica Agustín Martínez, tècnica superior en dret de l’ASPB.



Sr. Josep Lluís Buj, tècnic del Servei de Gestió Econòmica, Recursos Humans i
Organització de l’ASPB.

Actua com a Secretària de la Mesa:


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

Barcelona, 22/06/2021
Essent les 12:30 hores, a l’Aula de la Pl. Lesseps núm. 8 de l’Agència de Salut Pública de
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 per les licitadores que han
optat al procediment obert que té per objecte la contractació del servei per les adaptacions
del programa escolar de promoció de salut efectiva sexual “Parlem-ne; no et tallis” de
l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) als barris prioritzats per Barcelona Salut als
Barris BSaB, així com als barris on es detecti que resulta necessària l’adaptació amb mesures
de contractació pública sostenible, amb un pressupost base de licitació de 29.096,58.-€,
exempt d’IVA.

Assisteixen per part de les empreses licitadores:
-

Renée Liliana Tarango Molinar de l’empresa SIDA ESTUDI.

Es procedeix a la lectura de l’informe tècnic emès en data 21/06/2021 per l’òrgan gestor, per
a la valoració de les propostes tècniques avaluables en funció de criteris que depenen d’un
judici de valor presentades per les empreses licitadores. D’acord amb els criteris de valoració
establerts a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars, les puntuacions
obtingudes per les licitadores són les següents:
EMPRESA

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

DHARMA FACTORY S.L.
SIDA STUDI

10,5 punts
38,0 punts

Es procedeix a l’obertura del sobre C de les empreses admeses on hi consta l’oferta
econòmica amb el resultat següent:
Nº
EMPRESA
Ordre
1
SIDA STUDI
2
DHARMA FACTORY S.L.

OFERTA
28.842,78.-€ (exempt d’IVA)
28.982,97.-€ (exempt d’IVA)

En aquest sobre també s’ha inclòs 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 de les
licitadores a l’òrgan gestor, el Servei de Salut Comunitària, a fi d’emetre l’informe tècnic
corresponent, previ a la proposta de classificació de les ofertes i adjudicació del contracte.

Es comprova que cap empresa no està incursa en oferta anormalment baixa i es fa constar
que en aquesta licitació queda fixada en 26.021,59 euros.
S’aixeca la present ACTA, que llegida, signa la Mesa de Contractació, de la qual com a
Secretària certifico.

Sra. Susanna Bouis Gutiérrez

Sra. Marta Salamero García

