EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ELABORACIÓ DE L'INFORME
D'EXPERT EXTERN I EL SEGUIMENT SOBRE MESURES DE CONTROL INTERN
EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT
DEL TERRORISME DEL GRUP ICF

Exp. Contractació 02/2022

ACTA DE LA MESA DE
CONTRACTACIÓ

Barcelona, 3 de març de 2022
1. D’acord amb allò previst a la clàusula 12 del plec de clàusules administratives que
regeix la present contractació es constitueix formalment, de forma virtual, la mesa
de contractació, en compliment d’allò que disposa la Llei de Contractes del Sector
Públic i la seva normativa de desenvolupament. La mesa es conforma pels
següents membres integrants:
Presidència: Marta Gomà Rigat
Vocals:
Anna Álvarez Santiago,
Joan Carles Rovira Garcia,
Vanessa Servera Planas,
Elisabet Cornadó Soler
Secretaria: Enric Acero.
2. A continuació, es dona lectura de les puntuacions totals relatives a la documentació
presentada dins el sobre 2 per les empreses licitadores, d’acord amb l’Informe
tècnic evacuat el dia 2 de març de 2022. Es transcriu a continuació el resultat de
dita valoració (s’adjunta l’informe tècnic complet a l’annex):

1.EXPERIÈNCIA
2.DEDICACIÓ
3.MILLORES
TOTAL

TARINAS
VILADRICH
ADVOCATS, SLP
1,45 punts
0 punts
0 punts
1,45

ERNST & YOUNG

INFORMA
CONSULTING

12,92 punts
0 punts
0 punts
12,92

24 punts
10 punts
6,5 punts
40,5

3. Posteriorment, s’accedeix al contingut del sobre C de les empreses licitadores
amb l’aplicació de les credencials requerides (veure document annex amb el
registre d’obertures).

•

L’empresa TARINAS VILADRICH ADVCATS SLP presenta, tal i com
marquen els plecs, l’oferta dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant
la utilització de fórmules conforme al model de l’Annex I al PCAP oferint,
respecte a l’oferta econòmica, una quantitat total de 16.944,00 euros (IVA
exclòs).

•

L’empresa ERNST&YOUNG presenta, tal i com marquen els plecs, l’oferta
dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant la utilització de fórmules
conforme al model de l’Annex I al PCAP oferint, respecte a l’oferta
econòmica, una quantitat total de 27.000,00 euros (IVA exclòs).

•

L’empresa INFORMA CONSULTING presenta, tal i com marquen els
plecs, l’oferta dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant la utilització
de fórmules conforme al model de l’Annex I al PCAP oferint, respecte a
l’oferta econòmica, una quantitat total de 22.000,00 euros (IVA exclòs).

4. La Mesa procedeix a realitzar el càlcul per determinar si les proposicions
presentades contenen valors anormals o desproporcionats, no trobant-se cap de
les ofertes en aquesta situació.

Automàtics
Informe complert 2022
Informe seguiment 2023
Informe seguiment 2024
Total cost 3 exercicis
Baixa presumptament
anormal
Total criteris automàtics

TARINAS
VILADRICH
ADVOCATS,
SLP
10.544,00
3.200,00
3.200,00
16.944,00

ERNST &
YOUNG

INFORMA
CONSULTING

10.000,00
9.000,00
8.000,00
27.000,00

9.000,00
6.500,00
6.500,00
22.000,00

No

No

No

51 punts

32,00 punts

39,27 punts

5. Atès l’exposat, la Mesa, seguint els criteris establerts en el plec de clàusules
administratives, ha puntuat les ofertes, amb el següent resultat:
TOTAL
CRITERIS
SUBJECTIUS

TOTAL
CRITERIS
AUTOMÀTICS

TOTAL
GLOBAL

TARINAS VILADRICH ADVOCATS,
SLP

1,45 punts

51,00 punts

52,45 punts

ERNST & YOUNG

12,92 punts

32,00 punts

44,92 punts

INFORMA CONSULTING

40,50 punts

39,27 punts

79,77 punts

EMPRESES LICITADORES

La classificació final de les empreses licitadores, ordenada de manera decreixent, és

la següent:

EMPRESES LICITADORES

TOTAL
CRITERIS
SUBJECTIUS

TOTAL
CRITERIS
AUTOMÀTICS

TOTAL
GLOBAL

1

INFORMA CONSULTING

40,50 punts

39,27 punts

79,77 punts

2

TARINAS VILADRICH
ADVOCATS, SLP

1,45 punts

51,00 punts

52,45 punts

3

ERNST & YOUNG

12,92 punts

32,00 punts

44,92 punts

En vista de l’anterior, la Mesa

ACORDA
PROPOSAR a l'òrgan de contractació l'adjudicació de la contractació del servei
d'elaboració de l'informe d'expert extern i el seguiment sobre mesures de control intern
en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme del Grup
ICF (núm. d'expedient 02/2022) a l'empresa INFORMA CONSULTING COMPLIANCE,
S.L. amb NIF B9566581 per un import de 22.000 euros (IVA exclòs), per un termini
inicial de tres (3) anys.

La Presidenta

El Secretari

Sra. Marta Gomà Rigat

Sr. Enric Acero

Registre d’obertura

