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ASSUMPTE: ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DATA 14 D’ABRIL DE
2021
En data 14 d’abril de 2021, essent les 9:00h, es constitueix la Mesa de Contractació
designada per procedir a l’obertura del Sobre A d’aquest expedient convocat mitjançant
procediment obert, tramitació ordinària.
En la situació actual, atesa la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el
present acte es porta a terme de forma telemàtica.
A tal efecte, s’ha habilitat l’eina col·laborativa Webex, amb l’objectiu que els membres de
la Mesa de Contractació puguin portar-ne un seguiment telemàtic en directe.

CENTRE M Q REUS, SA Societat Unipersonal: RM Tarragona, tom 1.420, foli 83, full T-17.206, - CIF A-43 544 733

Assisteixen:
-

Presidenta: Sra. M. Dels Àngels Rius Rafecas, Directora del Centre MQ Reus.
Vocal: Sr. Carles Abelló, Director Economicofinancer de GINSA, AIE.
Vocal: Sra. Imma Sivill Colet, Lletrada i Cap de l’Àrea de Licitacions i
Contractació de GINSA, AIE.
Secretari suplent: Marc Vergé Olivar, Tècnic-Lletrat de l’Àrea de Licitacions i
Contractació de GINSA, AIE.

Vocals tècnics no membres de la Mesa de contractació:
-

Sr. Juli Ferrer Espax, Cap de Tecnologies de la Informació i Comunicació de
GINSA, AIE.
Sr. Marc Gonzalez Boronat, Director d’Organització i Sistemes d’Informàtica de
GINSA, AIE.

D’acord amb la convocatòria realitzada als membres de la mesa, es procedeix a tractar
els següents punts de l’odre del dia:
Expedient 20200589: Contractació de l’adquisició i manteniment d’infraestructura
de comunicacions, per a les dependències de les noves instal·lacions del Centre
MQ Reus.
I. En acte intern: Obertura del sobre A.
II. En acte públic: En cas de que la documentació del Sobre A sigui correcta, es
procedirà a l’obertura del sobre B.

C/ d’Antoni Gaudí, 26
43203 Reus
Tel. 977 010 800 - Fax 977 317 399
www.grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els
professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb altres
centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les nostres
comarques.
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I. ACTE INTERN: OBERTURA DEL SOBRE A
Un cop finalitzat el termini per presentar ofertes (31 de març de 2021), s’han presentat en
temps i forma les proposicions presentades per les següents empreses, segons
s’acredita al certificat d’ofertes rebudes a l’eina Sobre Digital:
- SPECIALIST COMPUTER CENTERS S.L.
En el marc del compliment de la normativa d’aplicació, s’informa als membres de la mesa
de contractació que han de declarar els següents extrems:
-

Que coneixen l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública,
que estableix que: “El concepte de conflicte d’interessos comprendrà almenys
qualsevol situació en la que els membres del personal del poder adjudicador, o
d’un proveïdor de serveis de contractació que actuï en nom del poder
adjudicador, que participin en el desenvolupament del procediment de
contractació o puguin influir en el resultat d’aquest procediment tinguin, directa o
indirectament, un interès financer, econòmic o personal que pogués semblar que
compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de
contractació”.

-

Que no mantenen cap tipus de conflicte d’interessos amb els operadors que han
presentat una oferta per a aquesta contractació, incloses les persones o els
membres d’un consorci.

-

Que no existeixen fets ni circumstàncies, en el passat o present, o que
poguessin produir-se en el futur previsible, que posessin en dubte la seva
independència;

-

Que si durant el curs del procediment descobreix que l’anomenat conflicte
existeix o podria sorgir, informaran al poder adjudicador sense demora;

-

Que se’ls insta a informar d’una situació o d’un risc de conflicte d’interessos, així
com de qualsevol tipus d’irregularitat o frau (és a dir, denúncia d’irregularitats), i
de fer-ho, no se’l tractarà injustament ni serà sancionat.

-

Que entenen que el poder adjudicador i/o l’òrgan de contractació es reserva el
dret a verificar aquesta informació.

Tots els sotasignats declaren la seva conformitat amb les declaracions anteriors.
Es procedeix a l’obertura del Sobre A de les empreses que han presentat oferta i a la
qualificació de la documentació que s’hi inclou, d’acord amb l’assenyalat a la clàusula
11.11 del Plec de clàusules que regeix aquesta licitació:
- SPECIALIST COMPUTER CENTERS S.L.
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Qualificada la documentació es considera correcta.
Es descarrega i s’arxiva a l’expedient la documentació del sobre A que consta a la
plataforma Sobre Digital.
Un cop finalitzada l‘obertura dels sobres A i qualificada la documentació, la mesa per
unanimitat dels assistents acorda admetre a la licitació a les empreses presentades, i
procedir, en acte públic, a l’obertura del Sobre B, que conté la documentació a valorar
mitjançant criteris d’adjudicació subjectes a judicis de valor.

II. EN ACTE PÚBLIC: OBERTURA DEL SOBRE B
Es procedeix a l’acte d’obertura del sobre B, que conté els criteris avaluables mitjançant
preu i de forma automàtica.
A tal efecte, es va publicar un avís relacionat amb la Mesa en el taulell d’avisos de l’espai
virtual de la present licitació en la Plataforma de Serveis i Contractació Pública, informant
de l’acte d’obertura i el seu accés a través de l’enllaç corresponent de l’eina
col·laborativa Webex, amb l’objectiu que els membres de la Mesa de Contractació i les
empreses interessades puguin portar-ne un seguiment telemàtic en directe.
En primer lloc, la Mesa, per unanimitat, ha declarat admeses en aquest procediment de
licitació, les empreses següents:
- SPECIALIST COMPUTER CENTERS S.L.
Es fa l’obertura del sobre B de les empreses admeses, i es fa lectura de l’índex que
acompanya la documentació tècnica i l’índex generat per la plataforma del Sobre Digital
on es relacionen els documents aportats per les empreses. Consta a l’expedient l’índex
generat per la plataforma del Sobre Digital on es relacionen els documents aportats per
la empresa i la petjada digital dels respectius documents (també consten a l’expedient
tots i cadascun dels documents als quals fa referència l’índex, i que els sotasignats
manifesten que coneixen un cop revisats en aquesta acte); així com el registre d’obertura
del sobre.
La mesa analitza la documentació presentada per les empreses admeses i la considera
correcta.
Acte seguit el President dona per finalitzat l’acte públic. La mesa continua en acte intern.
D’acord amb l’assenyalat al plec de clàusules es sol·licita als vocals tècnics (Juli Ferrer
Espax i Marc González Boronat) que valorin la documentació, segons els criteris
assenyalats.
Un cop finalitzat l’acte, es dóna lectura al contingut d’aquesta acta que s’ha transcrit, i
s’aprova per unanimitat dels presents.
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És dóna per acabat a les 10:30 h, i signen aquesta acta els membres de la Mesa.

M. Dels Àngels Rius Rafecas

Carles Abelló Pellicer

Imma Sivill Colet

Marc Vergé Olivar

Juli Ferrer Espax

Marc González Boronat
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