Oficina de Contractació Administrativa
Àrea de Finances

Balmes, 18 3r 2a
08007 Barcelona

Tel. +34 934035338
contractacio@ub.edu
www.ub.edu

ACTA DE LES SESSIONS DE QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ CONTINGUDA AL SOBRE A
Exp. 2021/192
Identificació de les sessió
Dia: 21 de gener de 2022
Hora: 14:00
Mesa Virtual celebrada mitjançat la plataforma Microsoft Teams.
Assumpte:
D’acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars que regula la contractació del
subministrament de la roba esportiva per als participants de la Lliga universitària de Barcelona i les equipacions
de les seleccions esportives de la Universitat de Barcelona, expedient 2021/192 i de conformitat amb el que
estableix la normativa vigent, es constitueix, en sessió privada virtual a través de la plataforma Microsoft
Teams, la mesa de contractació nomenada per tal d’assistir a l’òrgan de contractació i proposar l’adjudicació
del contracte.
Assistents:
Excusen la seva assistència:
La presidenta, Sra. Marta Ferrer Garcia i actua el seu suplent Sr. Ulpià Roman.
La secretària, Sra. Fátima Pujol i actua la seva suplent, Sra. Montserrat Font.
Membres titulars de la MC
Ulpià Roman Dalmau (president suplent)
Yolanda Andreu Ramírez
Maurici Romero Mulero
Mireia Cunill Abanco
Membres suplents de la MC
Alfonso Iglesias Morales
Montserrat Font Navarro (secretària)
Com a organitzadora de la sessió i suport tècnic a la MC
Imma Aymamí Bidó
Ordre del dia:
Qualificació de la documentació general (sobre A)
Tramesa de la documentació tècnica als vocals tècnics.
Desenvolupament de les sessió
El president obre la sessió a les 14:00 h i demana a la secretària que informi sobre les ofertes rebudes.
La secretària recorda als assistents que aquesta licitació va ser publicada a la Plataforma de Contractació del
Sector Públic, establint-se el termini per a la presentació de les ofertes en les 14:00:00 hores del dia 20 de
gener de 2021, mitjançant l’eina de Sobre Digital.
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Finalitzat el termini de presentació ha presentat la seva proposició l’empresa:
Denominació social

NIF

Data
d'entrada

Hora
d'entrada

Registre d'entrada

CUSTOMIFY
PERSONALIZACIÓN SL

B55297683

20/01/2022

13:44:10

1-2022-0008310-2

Que també ha presentat les mostres requerides en el lloc i dins el termini indicats.
S’adjunta com a annex a l’acta el certificat de registre de les ofertes generat per l’eina de Sobre Digital.
Seguidament el president demana que es procedeixi a l’obertura del sobre A.
Es procedeix a la revisió i comprovació de la documentació aportada d’acord amb l’indicat a l’apartat en el plec
de clàusules administratives
Es constata que la documentació es correspon amb la indicada però que l’oferta presentada no està signada
digitalment.
La mesa acorda requerir a CUSTOMIFY PERSONALIZACIÓN SL, mitjançant l’aplicació sobre digital, que torni a
presentar el resum-oferta signada digitalment i atorga a tal efecte fins a les 14:00 hores del dimecres 26 de
gener de termini.
Així mateix s’acorda que un cop l’empresa trameti l’oferta signada digitalment de manera correcta serà admesa
a la licitació. Des de l’Oficina de Contractació Administrativa es farà arribar per correu electrònic la
documentació tècnica i les mostres presentades al vocals tècnics de la mesa, Sr. Ulpià Roman i Sra. Yolanda
Andreu per tal que s’emeti el corresponent informe tècnic de valoració. Aquest informe s’haurà d’emetre en un
termini de 7 dies des que es rebi la documentació.
Un cop emès s’haurà de trametre a la secretària de la mesa per tal que el faci arribar a la resta dels membres
per tal a la seva validació o esmena.
En cas que la documentació requerida a l’empresa no es rebi dins el termini indicat o que aquesta sigui
incorrecta, es convocarà de nou la mesa per tal d’acordar les actuacions que procedeixin.
Finalment s’acorda convocar la sessió pública de la mesa per a l’obertura del sobre B que conté la
documentació avaluable mitjançant fórmules per al dijous dia 3 de febrer a les 9:30 h.

A les 14:20 h la presidenta aixeca la sessió de la qual com a secretària estenc acta.

La secretària suplent

Vist-i-plau
El president suplent

Montserrat Font Navarro

Ulpià Roman Dalmau
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