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EXPEDIENT 02/2016

Mollet del Vallès, 29 de novembre de 2016

ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES, SOBRES 3, DEL CONTRACTE DELS
SERVEIS DE MANTENIMENT DELS SISTEMES INFORMÀTICS I DE TELEFONIA
DE L’EMPRESA MUNICIPAL PER A LA FORMACIÓ OCUPACIONAL I L’OCUPACIÓ, SL
AL CENTRE DE L’AVDA.CALDERÒ, 39

A les 10:00 hores d’avui, a les oficines de l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional
i l’Ocupació, SL, es reuneix la Mesa de Contractació prevista a la clàusula 13, lletra A, del Plec
de Clàusules administratives i tècniques que regeix la licitació dels “Serveis de manteniment
dels sistemes informàtics i de telefonia de l’Empresa Municipal per a la Formació
Ocupacional i l’Ocupació, SL al centre de l’Avda. Calderò, 39” convocada mitjançant anunci
al perfil del contractant de l’empresa municipal a la Plataforma de contractació Pública el 8
de novembre de 2016 a les 16:30 hores (https://contractaciopublica.gencat.cat)
Presideix la Mesa de contractació el conseller delegat, el Sr. Raül Broto Cervera, i actuen com
a vocal: la gerent, Sra. Maria-Nadal Sau i Giralt: i com a secretari: el responsable del Servei
Econòmic i Financer, el Sr. Manel Rodríguez Salgado.
No assisteix cap representant de les empreses licitadores.
L’objecte de l’acte és donar compte de l'informe tècnic en relació amb la valoració de les
proposicions tècniques contingudes en el sobres núm. 2 dels licitadors i obertura i valoració
automàtica del sobre núm. 3 de proposició econòmica. De conformitat amb la clàusula 14 del
PCAPT, i vist el resultat de l'informe esmentat, la puntuació dels criteris avaluables de forma
no automàtica “ Proposició Tècnica” (sobre núm. 2) ha estat la següent:
Oferta rebuda de LAN A2, SL, total 31 punts, segons el detall:
- Memòria del servei proposat
- Equip de treball
- Proposta d’evolució i millora dels sistemes actuals
TOTAL..........................

16 punts
9 punts
6 punts
31 punts

A continuació, la Mesa de contractació obre el sobre número 3 proposició corresponent als
criteris avaluables de forma automàtica “ Proposició econòmica”, de conformitat amb les
clàusules 13 i 14 del PCAPT, sent el resultat següent:
Oferta rebuda de LAN A2, SL, total 60 punts
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De conformitat amb la suma de les puntuacions dels criteris avaluables de forma no
automàtica i automàtica, la puntuació final dels licitadors ha estat la següent:
Oferta rebuda de LAN A2, SL, total 91 punts
La Mesa de contractació , valorat l’informe esmentat, acorda per unanimitat proposar
l’adjudicació del contracte objecte de la licitació a l’empresa LAN A2, SL per ser l’oferta
econòmica més avantatjosa que compleix amb tots els requisits i prescripcions establertes al
Plec
La presidència declara finalitzat l'acte.
I, perquè consti, s'estén aquesta acta, essent les 10.15 hores de la data al començament
indicada, que signa el secretari de la mesa, amb el vistiplau de la presidència i la gerent.
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