ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’OBERTURA DEL SOBRE A (EXP. ED2021- 698)
Núm. de la sessió: 1
Data: 28 de juny de 2021
Hora: de 09 h. a 09:10 h.
Lloc: Teams
Hi assisteixen,
Per part de la Mesa de Contractació:
Nom:

Càrrec:

Mercè Mateu i Palau

Sub-directora general de Gestió Econòmica Contractació i
Patrimoni.

Josep Manuel López Barreiro
Beatriz Angulo Cubas
M. Pilar Recio Caride
Roser Cussó Calabuig
Neus Cantós López
Altres assistents:
Laura Metje Pons

Cap del Servei de Contractacions i Patrimoni.
Supervisora de Comptabilitat i Control, en representació de la
Intervenció del Departament.
Responsable d’Assessorament en Contractació i Informes, en
representació de l’Assessoria Jurídica.
Cap de l'Àrea de Cultura Digital , en representació de la unitat
administrativa que proposa el contracte.
Cap de la Secció de Contractacions, qui actua també com a
secretària.
Tècnica de la Secció de Contractacions.

Ordre del dia:
1. Constitució de la Mesa.
2. Obertura i examen dels sobres A, que contenen la documentació acreditativa del compliment
de requisits previs, i la documentació tècnica que es valora segons criteris sotmesos a judici
de valor presentada per les empreses que liciten a l’adjudicació, mitjançant procediment obert
simplificat, del servei de disseny, implementació i avaluació d’impacte de formacions
adreçades al professorat associades a l’assoliment de les competències digitals docents. (exp.
ED-2021-698).
3. Relació d’esmenes.
4. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió:
1. La presidenta inicia la sessió, i un cop constituïda la mesa, s'obren els sobres de les empreses
que han presentat la seva oferta dins de termini:
-

Eduscopi, S.L, representada pel senyor Salvador Ferré Benedicto, que licita pel lot 1.
Videogir Agencia Comunicació Audiovisual S.L, representada per la senyora
Mar Rivas Jiménez, que licita pels lot 2 i 4.
Un cop oberts els sobres i examinada la documentació, els membres de la mesa conclouen que
la documentació acreditativa del compliment de requisits previs de totes les empreses
presentades és correcta i compleix els requeriments de la clàusula onzena del plec de clàusules
administratives particulars que regeixen la contractació.
A continuació es procedeix a l'obertura de les propostes tècniques que es valoraran segons
criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor.

2. La Mesa constata que no s’ha presentat cap oferta per al lot 3 del servei de disseny,
implementació i avaluació d’impacte de formacions adreçades al professorat associades a
l’assoliment de les competències digitals docents. (exp. ED-2021-698), i conseqüentment,
aquest lot s’ha de declarar desert.
3.

La presidenta obre un torn de preguntes i aclariments.

Acords:
1. Admetre les següents empreses licitadores, per haver presentat la documentació acreditativa
del compliment de requisits previs correctament:
-

Eduscopi, S.L, representada pel senyor Salvador Ferré Benedicto, que licita pel lot 1.
Videogir Agencia Comunicació Audiovisual S.L, representada per la senyora
Mar Rivas Jiménez, que licita pels lot 2 i 4.
La documentació acreditativa del compliment de requisits previs presentada per les empreses
Eduscopi, S.L i Videogir Agencia Comunicació Audiovisual S.L és correcta i compleix els
requeriments de la clàusula onzena del plec de clàusules administratives particulars que regeixen
la contractació.

2. Remetre la documentació tècnica presentada per les empreses admeses a la cap de l'Àrea de
Cultura Digital, per tal que faci arribar a la Mesa de contractació l'informe relatiu a la valoració
tècnica de la documentació presentada per les esmentades empreses.
3. Declarar desert el lot 3 del servei de disseny, implementació i avaluació d’impacte de
formacions adreçades al professorat associades a l’assoliment de les competències digitals
docents. (exp. ED-2021-698)

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

La secretària

Vist i plau
La presidenta

