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ACTA DE LA SESSIÓ D’OBERTURA DEL SOBRE B (CRITERIS OBJECTIUS)
Exp. 2021/192
Identificació de la sessió:
Data:
Hora:
Lloc:

3 de febrer de 2022
9:30 h
Mesa Virtual celebrada mitjançat la plataforma Microsoft Teams.

Assumpte:
D’acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars que regula la contractació del
subministrament de la roba esportiva per als participants de la Lliga universitària de Barcelona i les equipacions
de les seleccions esportives de la Universitat de Barcelona, expedient 2021/192, i de conformitat amb el que
estableix la normativa vigent sobre la matèria, en aquesta sessió es constitueix, en sessió pública, la mesa de
contractació nomenada per tal d’assistir a l’òrgan de contractació i proposar l’adjudicació del contracte.
Assistents:
Excusa la seva assistència:
La presidenta, Sra. Marta Ferrer Garcia i actua el seu suplent Sr. Ulpià Roman.
La secretària, Sra. Fátima Pujol i actua la seva suplent, Sra. Montserrat Font.
Membres titulars de la MC
Ulpià Roman Dalmau (president suplent)
Yolanda Andreu Ramírez
Maurici Romero Mulero
Mireia Cunill Abanco

Membres suplents de la MC
Alfonso Iglesias Morales
Montserrat Font Navarro (secretària)
Com a organitzadora de la sessió i suport tècnic a la MC
Imma Aymamí Bidó
No assisteix cap representant de l’empresa licitadora.
Ordre del dia:
1- Informar sobre el resultat de l’obertura del sobre A: empreses presentades, les admeses a la licitació i de la
valoració de les ofertes tècniques presentades per les empreses admeses en el procés de licitació.
2- Procedir l’obertura del sobre B que conté l’oferta presentada per
mitjançant criteris objectius

les empreses licitadores avaluable

Desenvolupament de la sessió:
La secretària informa que en el termini de presentació de les ofertes el dia 20 de gener a les 14:00.00 hores,
s’havia presentat una única empresa CUSTOMIFY PERSONALIZACIÓN SL. El dia 21 de gener de 2022, la
mesa de contractació es va reunir en sessió privada per tal de procedir a l’obertura del sobre A.
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Obert el sobre es va constatar que la documentació es corresponia amb la indicada però que l’oferta presentada
no estava signada digitalment. La mesa va acordar requerir a CUSTOMIFY PERSONALIZACIÓN SL que tornés
a presentar el resum-oferta signat digitalment mitjançant l’aplicació sobre digital i va atorgar a tal efecte fins a les
14:00 hores del dimecres 26 de gener de termini. El dia 27 de gener l’empresa licitadora va presentar l’oferta
signada digitalment i va quedar per tant admesa a la licitació.
Des de l’Oficina de Contractació Administrativa es va trametre als vocals tècnics de la mesa la documentació
corresponent a la part de l’oferta valorable segons criteris subjectius, indicant que el termini per emetre el
corresponent informe de valoració és de 7 dies des del lliurament.
Emès l’informe en el termini indicat i validat per la mesa, la puntuació obtinguda per l’empresa licitadora és de
23 punts amb el següent detall:

a) Qualitat de les peces de roba presentades: 10 punts
b) Organització del subministrament del material: 13 punts
- Costumització del material: 5 punts
- Gestió de comandes i devolucions: 8 punts
Seguidament el president indica que es procedeixi a l’obertura del sobre C.
Es detecta un error material en els preus unitaris de l’oferta presentada i s’acorda requerir a l’empresa licitadora
per tal que esmeni aquesta errada, donant de termini les 14:00 del dilluns 7 de febrer.
En relació a l’apartat de disponibilitat i característiques del lloc web del licitador, aporta totes les característiques
sol·licitades i com a millores presenta la reducció del termini de lliurament en un 1 dia respecte a l’establert i
una ampliació en dues temporades de la continuïtat de les línies de material.
La secretària explica que un cop es rebi la correcció requerida es farà arribar als vocals tècnics per tal que
redactin el corresponent informe de valoració del sobre B i de valoració final. Emès l’informe, el trametrà per
correu electrònic a la resta de la mesa per a la seva validació. Aquest informe servirà de base per a la proposta
d’adjudicació que s’elevarà a l’òrgan de contractació.
Sense més preguntes, el president , agraint l’assistència dels membres de la mesa i aixeca la sessió a les 9:45
hores, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària suplent

Vist-i-plau
El president suplent

Montserrat Font Navarro

Ulpià Roman Dalmau
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