EXPEDIENT 20/24

Acta de l’obertura del sobre “A” de l’acord marc
d’homologació de proveïdors d’un servei de posada a
disposició, implementació i manteniment d’una plataforma
d’Administració Electrònica

Barcelona, 25 de març de 2021
Ordre del dia
1. Obertura del sobre “A”.
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 25 de març de 2021, per via telemàtica, es constitueix i reuneix la Mesa de
Contractació, integrada pels membres relacionats, amb l’objecte de procedir a obrir el sobre “A”
(documentació administrativa) presentat a l’expedient 20/24.
II. Essent les 10.30 hores, el president dóna la benvinguda als assistents i, fa les corresponents
presentacions.
III. Els custodis David Tedó i Mireia Carballo apliquen les credencials i accedeixen al sobre A.
IV. Es procedeix amb l’ordre del dia previst,

Primer. Obertura del sobre “A”
El President informa que, a través de l’eina “Sobre Digital 2.0” ha presentat, en temps i forma,
oferta el licitador AUDIFILM CONSULTING, S.L.U (El 23/03/2021 a les 16.17 hores amb Registre
d’entrada E/000010-2021).
A continuació, la Secretària obre el sobre A presentat, per tal d’analitzar i avaluar la documentació
administrativa lliurada pel licitador.

Segon. Valoració de la documentació aportada
De l’anàlisi de la relació de documental aportada al Sobre A es determina que, AUDIFILM
CONSULTING, S.L.U aporta,
1. El document DEUC
2. Certificació en la norma ISO 9001: 2015, estàndard internacional que regula els sistemes de
gestió de la qualitat.
3. Certificació en la norma ISO/IEC 27001, estàndard internacional per a la seguretat de la
informació.
El licitador no ha informat de la tinença de la Certificació en l’ENS, esquema nacional de seguretat.
El Vocal assessor jurídic informa a la Mesa que s’ha de requerir al licitador per esmenar la
deficiència observada dins del termini previst legalment.
Que la mesa de Contractació ACORDA,
1. REQUERIR a AUDIFILM CONSULTING, S.L.U per tal que faciliti de la Certificació en
l’ENS, esquema nacional de seguretat.
2. CONCEDIR al licitador requerit un termini fins les 14.00 hores del dia 6 d’abril de 2021
per tal que s’atengui al requeriment d’esmenes del sobre A.
3. SUSPENDRE la Mesa fins les 11.00 hores del 7 d’abril de 2021.
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A Barcelona, el dia 7 d’abril 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 el 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
A la vista de tot l’actuat,
La Mesa de Contractació ACORDA per unanimitat:
PRIMER. ACCEPTAR i VALIDAR la documentació administrativa presentada pel licitador
AUDIFILM CONSULTING, S.L.U 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 d’abril de
2021 a les 11.00 hores.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, lliurant-se la present acta, de tot el qual
CERTIFICO.

Mireia Carballo
Secretària
Vist i plau,

Xavier Peiró i Esteban
President
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