EXPEDIENT 21/06

Acta de l’obertura del sobre “B” 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, a 7 de juny de 2021

Ordre del dia
1) Obertura dels sobres “B”.
2) Lectura i aprovació de l’informe tècnic de valoració dels sobres “B”.
3) Aprovació, si escau, de l’Acta de la present reunió.
Assistents

Mesa de Contractació
President

Telemàtic

Xavier Peiró

Director de Serveis TIC

CSUC

Secretària

Telemàtic

Mireia Carballo

Tècnica de Contractació

CSUC

Vocal Interventora suplent

Telemàtic

Maria José Miranda

Cap de Finances

CSUC

Vocal Assessor juridic

Telemàtic

David Tedó

Cap de Contractació

Vocal

Telemàtic

Sebastian Galera

Àrea de tecnologia TIC

CSUC
UAB

Vocal

Telemàtic

Francisco Angel Villas

Àrea de tecnologia TIC

UPC

Vocal

Telemàtic

Jordi Mas

Àrea de tecnologia TIC

UPF

Vocal

Telemàtic

Dídac López

Àrea de tecnologia TIC

UDG

Vocal

Telemàtic

Javier Legarreta

Àrea de tecnologia TIC

URV

Vocal

Telemàtic

Jordi duran

Àrea de tecnologia TIC

UOC

S’excusen
•
•
•
•
•
•

Vocal Interventor
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Miquel Huguet
Montse Bachs
Mireia Calzada
Núria Costa
Marc Segarra
Gerard Soler

D. Administració i Finances
Àrea de Tecnologia TIC
Àrea de Tecnologia TIC
Àrea de Tecnologia TIC
Àrea de Tecnologia TIC
Àrea de Tecnologia TIC

CSUC
UB
UDL
UVic-UCC
URL/La Salle
FUB
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Assistents
•
•
•
•

Caterina Parals
Joan Cambras
Laura Estremera
Ricard Garau

Adjunta a Direcció Serveis TIC
Cap de Qualitat i Suport
Tècnica de Contractació

CSUC
CSUC
CSUC
INKOOVA

I. A Barcelona, el dia 7 de juny de 2021 per via telemàtica utilitzant l’eina Microsoft Teams, es

constitueix i reuneix la Mesa de Contractació, integrada pels membres relacionats, amb l’objecte
d’obrir els sobres B presentats a l’expedient 21/06.
II. Essent les 13.30 hores, el president dóna la benvinguda als assistents.
III. Els custodis apliquen les credencials i accedeixen al sobre B (a les 13.10 hores i 13.15 hores)
IV. Es procedeix amb l’ordre del dia previst,

Primer. Obertura del sobre “B”
El President de la Mesa inicia l’acte públic d’obertura dels sobres “B” presentats pels licitadors
COMPILATIO SAS i PRIO INFOCENTER AB. i en examinar la documentació aportada als
sobres B informa que els licitadors han presentat la documentació requerida (oferta tècnica, quadre
excel relatiu als criteris tècnics opcionals i altra documentació valorable), tot indicant que l’aportació de la
documentació no implica la correcció de les ofertes presentades, i que aquesta serà determinada
pels tècnics que les analitzaran.
El President proposa, remetre la documentació als tècnics competents a fi i efecte que sigui
valorada, i suspendre la Mesa fins el 22 de juny de 2021 (09.00 hores).
La Mesa de Contractació ACORDA per unanimitat:
PRIMER. ACCEPTAR la documentació presentada en el sobre B pels licitadors
COMPILATIO SAS i PRIO INFOCENTER AB.
SEGON. POSAR A DISPOSICIÓ del tècnics de la Mesa la documentació dels sobres “B”
per a la seva revisió i posterior valoració tècnica.
TERCER. SUSPENDRE la mesa i CONVOCAR als membres de la Mesa i als tècnics
encarregats de valorar les ofertes el 18 de juny de 2021 a les 10.00 hores, per continuar amb
la Mesa.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 14.00 hores.
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A Barcelona, el dia 18 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.

Tercer. Lectura i aprovació de l’informe tècnic de valoració dels
sobres “B”
El President rep dels tècnics que han participat en l’anàlisi la valoració de les ofertes, i posa a
disposició de la Mesa l’informe qui revisa el seu contingut i la puntuació de les ofertes.
Un cop revisat i validat l’informe per la Mesa, el President INFORMA de la valoració de les ofertes
tècniques presentades pels licitadors:
VALORACIÓ SOBRE "B" (màxim 45 punts)

Criteris opcionals
(fins a 15 punts)

Formació (fins
a 15 punts)

Qualitat servei
(fins a 15 punts)

TOTAL

COMPILATIO SAS

10,40

14,00

9,00

33,40

PRIO INFOCENTER AB

13,17

15,00

11,00

39,17

Es puntuen les ofertes presentades per COMPILATIO SAS i PRIO INFOCENTER AB
COMUNICACIONES en 33,40 i 39,17 punts respectivament (d’un màxim de 45 punts atorgables).
De conformitat amb les indicacions dels tècnics que han valorat les ofertes, la Mesa ACCEPTA
les valoracions atorgades a les propostes tècniques presentades COMPILATIO SAS i PRIO
INFOCENTER AB.
Es DEMANA que l’informe tècnic s’incorpori a l’expedient administratiu i es publiqui al Perfil del
Contractant del CSUC.

Quart. Aprovació, si escau, de l’acta de la present reunió
Es proposa l’aprovació de la present acta.
La Mesa de Contractació ACORDA per unanimitat:
Primer. ACCEPTAR les valoracions atorgades pels tècnics competents a les propostes
tècniques presentades per COMPILATIO SAS i PRIO INFOCENTER AB.
Segon. VALORAR les ofertes amb la següent puntuació:
-

COMPILATIO SAS en 33,40 punts.

-

PRIO INFOCENTER en 39,17 punts.

Tercer. APROVAR la present Acta.
Quart. CONVOCAR als membres de la Mesa a l’obertura del Sobre C el dia 22 de juny
de 2021 a les 9.30 hores.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la Mesa a les 14.00 hores.

Vist i plau,

Mireia Carballo i Alsina
Secretària

Xavier Peiró i Esteban
Director de Serveis TIC

4/8

