ACPC 2019 238

ACTA DELS MEMBRES DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I
ATENCIÓ AL PÚBLIC A LA VIL·LA ROMANA DELS MUNTS
Acta de proposta d'adjudicació
Contracte: Contracte administratiu

Unitat Promotora: Museu Nacional Arqueològic de de
Tarragona (MNAT)

Tipus: Serveis
Expedient: ACPC 2019 238
Procediment: Obert
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol: Servei d’informació i atenció al públic a la Vil·la romana dels Munts

Valor estimat del contracte (sense IVA)
Pressupost licitació *

Import base € IVA €

Import total €

206.033,31 €
29.936,46 €

36.223,12

6.286,66

* Import calculat per a 6 mesos de servei, previstos des
de l’1 de juliol de 2019 fins el 31 de desembre de 2019

Identificació de la sessió
Data: 17.06.2019
Horari: 13:51
Lloc: C/ Portaferrisa, 1 (Palau Moja) 08002 Barcelona
Constitueixen la Mesa de contractació les persones següents:
President: Eduard Aizpun de la Escosura, Gerent de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
Vocals:
• Marc Serra Serrats, lletrat adscrit a l’Assessoria Jurídica del Departament de Cultura.
• Marc Ripoll Muñoz, cap de l’Àrea de Gestió Econòmica de l’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural (d’acord amb l’article 28.3.b) del Decret 198/2013).
▪ Mònica Borrell Giró, directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Secretària: Mercè Turu Segura, Responsable de l’Àrea de Contractació de l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural.
Ordre del dia
1. Revisió de l’informe de valoració de les ofertes presentades (sobre C – oferta econòmica i
d’altres criteris avaluables automàticament.)
2. Proposta d’adjudicació.
3. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
1. S’exposa que els criteris d’adjudicació per a aquest expedient són els establerts a la lletra K del
Quadre de Característiques dels plecs de clàusules administratives.
2. La puntuació atorgada per la Mesa de contractació a la única empresa licitadora respecte dels
criteris, la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor, en base a l’informe emès en data 7
de juny de 2019, per la Directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona són els següents:
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Sobre B
a.

b.

c.

SITAC, SL
Projecte tècnic del servei
Proposta de gestió
Organització del servei
Mecanismes de coordinació i comunicació entre empresa i MNAT
Propostes de control de qualitat del servei
Pla de formació continuada
Continguts temàtics
Hores de formació
Calendari i mitjans destinats a la formació
Millores
Millores relatives a les condicions de treball
Millores relatives al funcionament de la botiga
Millores relatives a la promoció i comunicació centre
Millores relatives a l’horari de prestació del servei

8
8
6
4
3
3
2
2
2
3
2
43

TOTAL

3. La puntuació atorgada per la Mesa de contractació a l’empresa licitadora respecte dels criteris,
la quantificació dels quals no depèn d’un judici de valor, en base a l’informe emès en data 13 de
juny de 2019, per la Directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona són els següents:
Sobre C

SITAC, SL
39
3
0
0
42

Oferta econòmica
Formació
Idiomes
Empresa d’economia social
TOTAL

4. Tenint en compte la puntuació total obtinguda per l’empresa licitadora en base a l’informe de
valoració de les ofertes presentades (sobre C) i proposta d’adjudicació, emès en data 13 de juny
de 2019, per la Directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona és la següent:
Sobre B
Sobre C
TOTAL

SITAC, S.L.
43
42
85

Acords
- Es proposa per unanimitat l’adjudicació del contracte a l’empresa que s’indica a continuació,
d’acord amb allò establert a l’article 150 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
• SERVEI D’INFORMACIÓ I TURISME DE L’ALT CAMP,SL.
El president informa que la Mesa elevarà a l’òrgan de contractació aquesta proposta d'adjudicació i
es notificarà al licitador que ha realitzat la millor oferta als efectes de practicar-se el requeriment de
documentació prèvia a l’adjudicació.
El president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

El president
Vist i plau

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del Consorci
AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura electrònica dels
actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic".
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