E-300700/05-11-16 DAM7
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DEL SOBRE ÚNIC
Dades bàsiques del contracte
Núm. expedient: E-300700/05-11-16 DAM7
Procediment: Basat acord marc
Objecte: Subministrament i instal·lació dels equips de vídeo, so i estructures
metàl·liques, per dotar de serveis audiovisuals l’espai de l’àrea Tallers del Campus
del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra, distribuït en 2 lots
Dia: 12 de juliol de 2019
Hora d’inici: 10:00
Lloc: 80.015. Edifici Mercè de la Universitat Pompeu Fabra
Hi assisteixen:
President:
• Santiago Lewin-Richter, cap de la Unitat de Contractació Administrativa.
Vocals:
• Alberto Martínez, Lletrat de l’Assessoria Jurídica.
• Núria Borrell, tècnica del Servei de Pressupostos i Finances, unitat que té
encomanades les funcions de control econòmic i pressupostari.
• Mercè Sulé, cap de la Unitat de Gestió de Recursos del Servei d’Informàtica.
• Anna Falgàs, tècnica de contractació de la Unitat de Contractació
Administrativa que actua com a secretària de la Mesa.
Ordre del dia:
1.2.3.4.5.-

Informació dels licitadors i de les proposicions presentades.
Obertura dels sobres únics.
Proposta d’adjudicació.
Torn obert de paraules.
Aprovació de l’acta.

Desenvolupament de la sessió
1.- Abans d’iniciar-se l’acte públic, la secretària informa als membres de la Mesa que
les seves dades personals que consten en les acta de la Mesa seran objecte de
publicitat a través de la Plataforma de Contractes del Sector Públic, quan es publiquin
les actes i del dret a sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, així com
l’oposició o sol·licitud de limitació del seu tractament. Aquest dret es pot exercir
mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça gerencia@upf.edu. Si
l’interessat considera que els seus drets no han estat atesos correctament pot
presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Cap dels
membres de la Mesa formula objecció al respecte.
Seguidament, el president obre la sessió pública amb la lectura de l’anunci públic de
licitació i informa que, d’acord amb el certificat emès per l’eina Sobre Digital, ha
presentat proposició dins el termini establert a l’anunci, l’empresa següent:
-

NRD MULTIMEDIA, SL amb CIF B60236817, que presenta oferta als lots 1 i 2

2.- Un cop els custodis (secretària i president de la Mesa de Contractació) apliquen
les seves credencials a l’eina Sobre Digital, s’accedeix al sobre presentat. La Mesa de
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Contractació examina la documentació administrativa presentada per l’empresa i
determina que és correcta d’acord amb allò previst a la invitació i al plec de clàusules
administratives de l’Acord Marc, motiu pel qual acorda la seva admissió.
A continuació, el president llegeix el criteri avaluable de forma automàtica i
seguidament s’obre l’oferta que queda resumida de la forma següent:
Licitador
NRD MULTIMEDIA, SL

Lot
1
2

Oferta econòmica sense IVA

59.716,00 €
5.161,50 €

S’obre un torn de preguntes entre els assistents, del qual no se’n fa ús.
3.- El president dona per finalitzat l’acte públic i a continuació, en sessió privada, la
Mesa de Contractació valora les ofertes, que reben les següents puntuacions:
Licitador
NRD MULTIMEDIA, SL

Lot
1
2

Puntuació
100
100

Donat que l’oferta econòmica per ambdós lots no supera el pressupost de licitació del
procediment previst per cada lot, la Mesa de Contractació acorda elevar la proposta
d’adjudicació a favor de l’empresa NRD MULTIMEDIA, SL pels següents imports:
Lot
1
2

Import (IVA inclòs)

72.256,36 €
6.245,42 €

La Mesa de Contractació encomana a la Unitat de Contractació Administrativa que
requereixi a l’empresa licitadora de l’aportació de la documentació que preveuen les
invitacions.
4.- Torn obert de paraula.- No es produeix cap intervenció per part dels membres de
la Mesa.
5.- Aprovació de l’acta.- La secretària llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió, i no
havent-hi observacions s’aprova per unanimitat.
El president dóna per acabat l’acte a les 10:20 hores.
I, perquè consti, s’estén aquesta acta que signen el president i la secretària, en el
lloc i la data indicats a l’encapçalament.
LA SECRETÀRIA

Vist-i-plau
EL PRESIDENT
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