Gerència de Recursos
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
Departament de Contractació

Contracte

21002028
ACTA D’OBERTURA SOBRE CRITERIS OBJECTIUS

A les 12:00 del dia 10 de novembre de 2021 es reuneix 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, té el següent objecte:
Serveis d'una oficina tècnica de projectes per a l'assessoria i gestió de projectes
finançats amb Fons Europeus
Dels membres designats per l’òrgan de contractació assisteixen els següents:
Presidència:
Vocals:

Sra. Cruz Montserrat Pérez Garcia, directora de Serveis de Gestió
Econòmica de la Gerència de Recursos.
Sra. Eugènia Riera Paino, per delegació del Secretari General.
Sr. Francesc J Gisbert Sempere, Interventor delegat.
Sr. Josep Marcé i Calderer, director de Serveis de Captació de
Recursos i Auditoria Interna,
Sr. Felip Roca Blasco, director de Serveis de Relacions
Internacionals
Sra. Ana Ballano Aleñá, del departament de Contractació, qui
actua com a secretaria de la mesa.

Constatada l’existència de quòrum, la presidència declara constituïda la Mesa de
contractació.
S’incorporen
a
l’acte
els
representants
de
les
empreses
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.; UTE FINOVA – BALAÑA;
KPMG ASESORES, S.L.; UTE MAZARS – SILO i DELOITTE CONSULTING, S.L.U.
A continuació la secretaria visualitza l’informe tècnic realitzat en relació a la valoració
efectuada dels criteris que han de ser valorats mitjançant judicis de valor, essent la
puntuació la següent:

Total criteris

CRITERIS

ZABALA
UTE
UTE
PRICEWATER
KPMG
DELOITTE
INNOVATION
BALAÑA
MAZARS
HOUSECOOPERS
ASESORES
CONSULTING
CONSULTING
FINNOVA
SILO

Criteri a) (fins a 6 punts)

3,75

5,25

1,75

6,00

3,00

3,75

Criteri b) (fins a 6 punts)

0,00

5,25

0,00

6,00

4,00

3,00

Criteri c) (fins a 7 punts)

3,50

6,75

0,00

7,00

6,25

6,00

Criteri d) (fins a 7 punts)

0,00

4,00

0,00

7,00

3,75

5,00

Criteri e) (fins a 7 punts)

0,50

4,50

0,50

7,00

2,00

3,50

Criteri f) (fins a 7 punts)

0,00

5,50

0,00

5,50

3,50

5,50

Puntuació total
atorgada

7,75

31,25

2,25

38,50

22,50

26,75

La mesa analitza les valoracions efectuades i les fa seves.
Tot seguit, s’accedeix a l’expedient a la Plataforma Electrònica de Contractació i es
procedeix a l’obertura telemàtica del sobre C, ofertes que han de ser valorades
automàticament, essent els preus oferts els següents:
Nom empresa

Oferta (sense IVA)

ZABALA INNOVATION CONSULTING, SA

343.892,00 €

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES,
SL

300.000,00 €

UTE
BALAÑA
EGUÍA
ADVOCATS
I
ECONOMISTES,
SL
FUNDACIÓN
DELEGACIÓN FUNDACIÓN FINOVA
KPMG ASESORES, SL

312.536,44 €

UTE MAZARS - SILO

277.695,00 €

DELOITTE CONSULTING, SLU

254.884,09 €

262.976,00 €

Donada per finalitzada la part pública de l’acte, la mesa comprova que l’oferta
econòmica presentada per DELOITTE CONSULTING, S.L.U. incorre en presumpció d’
anormalitat d’acord amb la clàusula 10 del plec de clàusules particulars que regeix la
licitació.
La mesa autoritza a la secretaria
justifiqui la seva oferta.

a requerir a l’empresa esmentada per tal que

La mesa procedeix a encarregar l’elaboració de l’informe relatiu a la valoració de les
ofertes que incorren en anormalitat i d’aquests criteris al tècnic corresponent.

Gerència de Recursos
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
Departament de Contractació

Conclosa la sessió, s’estén la present que signa la presidenta en representació de tots
els membres de la Mesa, junt amb mi, la secretària, que certifico en el lloc i hora abans
indicats.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. CRUZ MONTSERRAT PEREZ GARCIA, Administradora, el dia 12/11/2021 a les 14:29, que informa;
Sra. ANA BALLANO ALEÑA, Lletrada, el dia 12/11/2021 a les 14:32, que informa.

