Expedient: SSJRBC 20210047
Entitat: Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp
Tipus: mixt (subministrament i serveis)
Procediment: obert
Tràmit: ordinari
Objecte: Adquisició, implantació i posada en funcionament del sistema d’informació i gestió de
Recursos Humans, així com el servei de manteniment i consultoria.

S’examina la documentació presentada per l’empresa ENTER SYSTEMS II, SL, en data 26 de juliol
de 2022 mitjançant l’eina de sobre digital i amb registre d’assentament 9020/27291/2022:
- Solvència tècnica d’acord amb la clàusula G.1.b).1 del quadre de característiques:

Entitat de Dret Públic Salut Sant Joan de Reus Baix Camp – NIF Q 4300351 F

“1. Experiència i trajectòria en contractes similars, que s’acreditarà a través de la relació
dels principals serveis i treballs que hagin estat realitzats en els darrers 3 anys, consistents
en la implantació i suport d’un programari informàtic per a la gestió del departament de
recursos humans en centres del sector sanitari, l’import anual acumulat dels quals l’any de
més execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte. A tal efecte,
s’haurà d’acreditar una implantació del programari informàtic de gestió de recursos
humans en com a mínim 10 entitats del sector sanitari.”
Presenta la documentació sol·licitada.
- Documentació acreditativa de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’establert a les clàusules
G.1.b).2, G.3 i J.2 del quadre de característiques:
“2.Capacitació de l’equip tècnic, que s’avaluarà tenint en compte els seus coneixements
tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat; en aquest sentit hauran d’assenyalar el següent:
o

o

Una persona responsable de la direcció i coordinació tècnica del contracte amb
disposició de titulació universitària. El responsable de la direcció i coordinació
tècnica del contracte ha de tenir la titulació de grau / diplomatura en relacions
laborals amb formació i/o experiència acreditada en implantació de sistemes
informàtics en l’àmbit de recursos humans.
Aportar un equip amb mínim 3 consultors que cobreixin els àmbits funcionals a
implementar i han de tenir una experiència mínima de 2 anys en projectes
similars a l’àmbit.”

Presenta la documentació sol·licitada.
- Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula setzena del plec de clàusules.
Presenta el resguard del dipòsit de la garantia definitiva en metàl·lic a la Caixa General de
Dipòsits segons les condicions exposades al Quadre de característiques i el plec de
clàusules.
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A més, l’empresa presenta la següent documentació:
- Certificat d’estar al corrent de pagament de la SS i AT.
- Declaració de responsable de no estar de baixa a l’IAE.
- Certificat de situació en el Cens d’Activitats Econòmiques de la AEAT.

Un cop examinada la documentació relacionada anteriorment, es considera correcta.

Reus, 27 de juliol de 2022

Suplent president: Roser Casas Agut
Direcció de l’Àrea de Persones

Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

Sonia Rivas Rubio
Servei de Licitacions i Contractació
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp
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