Expedient: Proc_Ob_05_2019
Contracte: públic de serveis
Procediment: obert
Criteris d’adjudicació: diversos
Assumpte: Contracte que té per objecte l’adjudicació del servei de manteniment
continuat i actuacions de desenvolupament evolutiu dels sistemes d’informació del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

ACTA DE L’ACTE PÚBLIC D’OBERTURA DEL SOBRE C
Identificació de la sessió
Data: 22.11.2019
Horari: 10:00
Lloc: carrer dels Vergòs, 36-42, Barcelona. Sala 4, planta -1
Assistents
Per part de la Mesa:
Nom
Mariano Torrecilla Blázquez

Càrrec mesa
President

Neus Riera i Mestre

Vocal

Joan Nicolás i Machado

Vocal

Maria Guiu i Sallent
Carme Fita i Caba

Interventora
Secretària i vocal

Càrrec persona
Responsable
de
prestadors de serveis de
comunicació audiovisual
Tècnica de Secretaria
General
Personal del servei de
tecnologies i sistemes
d’informació
Interventora
Cap de l’Àrea Jurídica

Per part de l’empresa licitadora:
Sr. Edgar Martínez, en representació de OESÍA NETWORKS, SL
Ordre del dia
1. Constitució de la Mesa
2. Lectura de les valoracions de l’informe del sobre B i, en el seu cas, acceptació per
la mesa de contractació
3. Obertura pública del sobre C
4. Classificació de l’oferta
5. Proposta d’adjudicació del contracte
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Desenvolupament de la sessió
El president inicia la sessió donant la benvinguda als membres de la mesa i a la
persona que assisteix en nom de l’empresa licitadora i dóna per vàlidament
constituïda la mesa.
Seguidament, el president llegeix el punt 5 de l’informe de valoració de l’oferta
tècnica, sobre B (exp. Proc_Ob_05/2019), emès pel Servei de Tecnologia i Sistemes
d’Informació, relatiu al quadre “Resum de Puntuacions”, que atorga a la societat
licitadora OESÍA NETWORKS, SL, les puntuacions següents:
-

Proposta tècnica. Solució proposada: 10,5 punts (sobre un màxim de 12
punts)
Model de relació i gestió del servei: 6,3 punts (sobre un màxim de 8 punts)
Pla de transició i devolució del servei: 7 punts (sobre un màxim de 8 punts)

-

Puntuació total: 23,8 punts (sobre un màxim de 28 punts)

Acte seguit, es procedeix a l’obertura del sobre C i es dóna lectura a l’oferta
econòmica presentada por la licitadora, valorable de forma automàtica, la qual es
reflexa en el quadre següent:
P 052019

Anys
Oferta Econòmica
101708,9
Experiència Addicional Tarsys

Punts

56

més de 3

8

4

2

Total punts

1
1
68
23,8
91,8

Exepriència Addicional Windows i Unix/Linux

Polítiques d'eliminació desigualtat entre home i dona

Sobre B oferta tècnica
Total punts

Sense formular cap pregunta ni observacions sobre l’exposat per part del
representant de l’entitat licitadora, s’acomiada agraint la seva assistència a l’acte.
A continuació, es constata que l’oferta econòmica presentada no té un valor anormal
ni es desproporcionada.
Seguidament, la mesa de contractació adopta, per unanimitat, el següent
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Acord
1. Aprovar l’acta de la reunió del sobre B, de data 15 de novembre de 2019.
2. Aprovar l’informe tècnic del sobre B, de data 20 de novembre de 2019, i
incorporar-lo a l’expedient de contractació.
3. Proposar l’adjudicació del contracte del servei de manteniment continuat i
actuacions de desenvolupament evolutiu dels sistemes d’informació del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya (Proc_Ob_05_2019) a l’empresa OESÍA
NETWORKS, SL.
4. Trametre la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació, d’acord amb allò
que s’estipula a la clàusula catorzena del Plec de clàusules administratives
particulars.
A continuació, el president aixeca la sessió a les 10:30 hores, de la qual com a
secretària, estenc aquesta acta, que és aprovada per tots els membres de la mesa.
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Vist i plau,
El president

3

