Exp. CONT-21-276

Acta de proposta de classificació de les ofertes i adjudicació del procediment obert relatiu
a la contractació del servei per les adaptacions del programa escolar de promoció de salut
efectiva sexual “Parlem-ne; no et tallis” de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
als barris prioritzats per Barcelona Salut als Barris BSaB, així com als barris on es detecti
que resulta necessària l’adaptació amb mesures de contractació pública sostenible.

ASSISTENTS:
Actua com a president:
-

Sr. Manel Macía González, director de recursos de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
(ASPB).

Vocals:


Sra. Maribel Pasarín Rua, directora de promoció de la salut de l’ASPB.



Sra. María Salvador Piedrafita, tècnica superior en salut del Servei de Salut Comunitària de
l’ASPB.



Sra. Mònica Agustín Martínez, tècnica superior en dret de l’ASPB.



Sra. Sandra Jiménez Cabana, tècnica del Servei de Gestió Econòmica, Recursos Humans i
Organització de l’ASPB, qui actua per delegació del Sr. Josep Lluís Buj, tècnic del Servei de Gestió
Econòmica, Recursos Humans i Organització de l’ASPB.

Actua com a Secretària de la Mesa:


Sra. Marta Salamero García, secretària de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Barcelona, 2 de juliol de 2021.
Essent les 12:30 hores, es constitueix la Mesa de Contractació en la forma precedentment
assenyalada, per procedir a la proposta de classificació de les ofertes i adjudicació del procediment
obert que té per objecte la contractació del servei per les adaptacions del programa escolar de
promoció de salut efectiva sexual “Parlem-ne; no et tallis” de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona (ASPB) als barris prioritzats per Barcelona Salut als Barris BSaB, així com als barris on es
detecti que resulta necessària l’adaptació amb mesures de contractació pública sostenible.

Vist el resultat de l’obertura de les propostes tècniques avaluables en funció de criteris que
depenen d’un judici de valor presentades pels licitadors, i de l’obertura de les proposicions
econòmiques i la documentació relativa a la resta de criteris avaluables de forma automàtica, acte
públic celebrat el dia 22.06.2021, per a l’adjudicació del procediment obert de referència, amb un
pressupost base de licitació de 29.096,58.-€, exempt d’IVA.
Analitzat el contingut econòmic i tècnic de les ofertes presentades, admeses i ponderades pels
informes de valoració de dates 21.06.2021 i 25.06.2021, del Servei de Salut Comunitària de l’ASPB,
segons els criteris avaluables en base a judicis de valor i criteris avaluables de forma automàtica
aplicables d’acord amb la clàusula 10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, es trasllada
el seu contingut a la Mesa de Contractació per al seu anàlisi i per tal d’efectuar la votació per a la
proposta de classificació de les ofertes i adjudicació del contracte, d’acord amb el que preceptua
l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Empresa licitadora

Proposta
econòmica
(exempt d’IVA)

SIDA STUDI
DHARMA FACTORY
S.L.

Criteris
automàtics

Criteris Judici
de valor

Puntuació
Total

28.842,78.-€

60 punts

38 punts

98 punts

28.982,97.-€

40,15 punts

10,50 punts

50,65 punts

Vist el resultat de l’Informe i les puntuacions de les valoracions, la Mesa de Contractació ACORDA:

CLASSIFICAR, les proposicions presentades per ordre creixent de puntuació de la següent manera:

POSICIÓ

EMPRESES

1

SIDA STUDI

2

DHARMA FACTORY S.L.

Puntuació Total
98 punts
50.65 punts

PROPOSAR a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de referència a favor de la
l’empresa SIDA STUDI per haver presentat l’oferta més avantatjosa pel que fa a la relació qualitatpreu, per un import total per a l’execució del contracte de 28.842,78.-€, exempt d’IVA.
REQUERIR l’esmentada licitadora per a que, dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar des del
següent al de la recepció del requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o autoritzi

a l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa la seva acreditació, en cas de no haver-la
aportat amb anterioritat, i acrediti documentalment que compleix tots els requisits administratius
i de solvència tècnica i financera per a contractar amb l’ASPB i executar les prestacions objecte del
contracte, d’acord amb el s’exigeix en el plec de clàusules administratives particulars, i constitueixi
la garantia definitiva que sigui procedent.
S’aixeca la present ACTA, que llegida, signa el president de la Mesa de Contractació, junt amb mi,
la secretària que CERTIFICO.

Sr. Manel Macia González

Sra. Marta Salamero García

