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PR/G2105 PR-2018-54
Acta d'obertura dels sobres B de la documentació tècnica relativa als criteris
d’adjudicació a valorar segons un judici de valor
Contracte : Contracte administratiu
Tipus : Serveis
Expedient : PR-2018-054

Procediment : Obert
Criteris d’adjudicació: Varis
Objecte : Acord Marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els
mitjans de comunicació que portin a terme l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant els seus departaments i els organismes i entitats que en
depenen, dividit en 3 lots.

Digitally signed by
Gestor Electrònic
d'Expedients de
Contractació
Date: 2018.10.19
09:39:35 CEST
Reason: Signatura
automàtica de còpia
autèntica
Location: Barcelona

Import base €
36.000.000,00 €

Valor estimat del contracte (sense IVA):

Termini d’execució: 2 anys. Amb possibilitat de pròrroga, per un termini màxim d’un
any, per mutu acord de les parts.
Identificació de la sessió
Data: 16/04/2018
Horari: 12:00
Lloc: Sant Honorat, 1-3 Barcelona 08002
Assistents
Nom

Càrrec Mesa

Anna Ribas Serra

Presidenta

Magda Bes Rubio

Vicepresidenta

Mònica Torrell Andrés

Secretària

Lourdes Vilarasau Vilamitjana

Vocal en representació de l’Assessoria Jurídica

Francesca Muñoz Peinado

Vocal en representació de la Intervenció
Delegada

Ignasi Genovès Avellana

Vocal en representació de la unitat proposant

Mireia López Moles

Vocal en representació de la unitat proposant

Carrer Sant Honorat, 1-3
08002 Barcelona
Web: www.gencat.cat/presidencia

Signature
Not Verified

Unitat promotora : Direcció general de
Difusió
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El document original va estar signat per:

CPISR-1 C Monica Torrell Andres
el dia 19.04.2018

CPISR-1 C Anna Ribas Serra el
dia 19.04.2018
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Ordre del dia
Obertura i examen dels sobres B, que contenen la documentació tècnica relativa als
criteris d’adjudicació a valorar segons un judici de valor.

Desenvolupament de la sessió
La presidenta obre la sessió i, un cop constituïda la mesa, manifesta que tots els
licitadors han presentat la documentació del sobre A de forma correcta i que, per tant,
tots han estat admesos.
La presidenta de la Mesa de Contractació, abans de procedir a l’obertura dels sobres
B, dels criteris d’adjudicació a valorar segons un judici de valor, fa l’aclariment de que
només es procedirà a l’obertura dels sobres B i que la unitat promotora del contracte
analitzarà la referida documentació i plantejarà a la Mesa de Contractació la puntuació
obtinguda pels licitadors relativa a la valoració d’aquests criteris. La presidenta de la
Mesa de Contractació també fa constar que si apareix documentació que hauria
d’estar dins dels sobres C, es comunicarà l’exclusió del licitador afectat.
La presidenta de la Mesa de Contractació comunica als assistents que la unitat
promotora de la contractació valorarà la documentació continguda en el sobre B, en el
termini màxim de dos mesos, a comptar des de la data de l’obertura dels sobres B i
que la data de l’acte públic de la lectura dels resultats de les valoracions dels criteris
d’adjudicació d’aquests sobres i l’obertura dels sobres C, de la documentació
relacionada amb els criteris d’adjudicació que s’han de valorar de forma automàtica, es
farà pública en el perfil del contractant.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
La presidenta

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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