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ACTA III – Obertura sobre C (criteris automàtics)
A les 09:00 del dia 28 de maig 2021 es van reunir de manera telemàtica,
excepcionalment per la situació generada pel virus COVID-19 i fent ús de la possibilitat
que atorga l’art. 17.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, els membres que han de constituir la mesa de contractació, que assistirà a
l’òrgan de contractació per a l’adjudicació del contracte que, de conformitat amb el
previst per la clàusula 1 del plec de clàusules administratives particulars i amb les
especificacions del plec de condicions tècniques i per un pressupost de 1.500.000,00 €
(IVA inclòs), té el següent objecte:
Oficina tècnica de suport a la implantació de l'administració electrònica a
l'Ajuntament de Barcelona
Dels membres designats per l’òrgan de contractació assisteixen els següents:
Presidència:

Sra. Rosa Valentí Fontanet, Directora d’Administració Electrònica.

Vocals:

Sra. Maribel Fernández Galera, per delegació del Secretari
General.
Sr. Francesc Gisbert Sempere, per delegació de l’Interventor
General.
Sra. Mar Canosa Bravo, Tècnica de la Direcció d’Administració
Electrònica
Sr. Antonio Escalante Cruces, del departament de Contractació,
qui actua com a secretari de la mesa.

Constatada l’existència de quòrum, la presidència declara constituïda la Mesa de
contractació.
S’incorporen a la mesa els següents representants de les empreses licitadores:
KPMG ASESORES, S.L.

Cristina Civit

SII CONCATEL, SL

Oscar Caballero

DELOITTE CONSULTING SLU

Inígo Méndez

SEIDOR CONSULTING SL

Mireia Guerola

EVERIS SPAIN, S.L.U.

Gerard Papaseit

El secretari informa que s’ha efectuat l’informe relatiu a les ofertes valorables
mitjançant judici de valor i indica que no es realitzarà la lectura completa atesa la seva
extensió, tanmateix s’incorpora l’informe de forma íntegra a l’expedient administratiu i
es farà arribar als licitadors l’informe complet mitjançant correu electrònic en finalitzar
la mesa.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Antonio Manuel Escalante Cruces, Lletrat, el dia 02/07/2021 a les 09:28, que informa;
Sra. Maria Rosa Valenti Fontanet, Cap de Departament, el dia 02/07/2021 a les 09:34, que informa.
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El secretari informa als licitadors de la puntuació obtinguda respecte a les ofertes
valorables mitjançant judicis de valor:

KPMG

DELOITTE

SEIDOR

EVERIS

CONCATEL

49

33

32

24

8

A continuació es procedeix a l’obertura del sobre electrònic C corresponent a les
ofertes que s’han de valorar mitjançant criteris automàtics (51 punts), segons els
paràmetres establerts al plec i que són:
1) Oferta econòmica, fins a 16 punts
2) Per l’increment de l’experiència mínima exigida de l’equip tècnic assignat a
l’execució del contracte, fins 25 punts
3) Per la formació certificada en Metodologies de Gestió de Projectes (Certificat
Prince2 Practitioner o PMP) dels següents perfils, fins a 10 punts.
Les ofertes econòmiques presentades per les empreses són les següents (IVA inclòs)

KPMG

DELOITTE

SEIDOR

EVERIS

CONCATEL

867.768,60

904.960,00

842.975,21

1.202.479,34

1.218.250

S’indica que no es donarà lectura de tota la documentació justificativa de la resta de
criteris, atesa la seva extensió, i s’indica que aquesta serà comprovada i puntuada pels
serveis tècnics.
S’inclou a l’expedient la totalitat de la documentació presentada en el sobre C.
Un cop realitzada l’obertura de les ofertes, es dóna l’oportunitat als licitadors
d’expressar dubtes o realitzar consultes. Cap empresa manifesta la intenció de
realitzar cap apreciació al respecte.
Finalitzada la part pública de la mesa els representants de les empreses abandonen la
sala.

Es comprova que les ofertes de KPMG ASESORES, S.L., SEIDOR
CONSULTING SL i DELOITTE CONSULTING SLU són anormalment baixes
segons els criteris establerts als plecs.
La mesa autoritza al secretari a sol·licitar-ne les corresponents justificacions.
Es fa lliurament al servei tècnic de les ofertes presentades per tal d’elaborar l’informe
de valoració de les mateixes segons els criteris que consten als plecs.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Antonio Manuel Escalante Cruces, Lletrat, el dia 02/07/2021 a les 09:28, que informa;
Sra. Maria Rosa Valenti Fontanet, Cap de Departament, el dia 02/07/2021 a les 09:34, que informa.
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Antonio Manuel Escalante Cruces, Lletrat, el dia 02/07/2021 a les 09:28, que informa;
Sra. Maria Rosa Valenti Fontanet, Cap de Departament, el dia 02/07/2021 a les 09:34, que informa.

Conclosa la sessió, com a constatació dels fets indicats s’estén la present que signa la
presidenta en representació de tots els membres de la Mesa, junt amb mi, el secretari.
Secretari

Sra. Rosa Valentí Fontanet

Sr. Antonio Escalante Cruces

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Presidència

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Antonio Manuel Escalante Cruces, Lletrat, el dia 02/07/2021 a les 09:28, que informa;
Sra. Maria Rosa Valenti Fontanet, Cap de Departament, el dia 02/07/2021 a les 09:34, que informa.

