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ACTA DE LA TERCERA SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DESIGNADA
PER L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI
CONSISTENT EN EL DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT DEL PROGRAMARI
DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ DE L’INSTITUT RAMÓN LLULL.

SISTEMA D’ADJUDICACIÓ: procediment obert
COMPONENTS DE LA MESA:
PRESIDENT: Sr. Josep Marcé i Calderer
VOCALS TÈCNIQUES: Sra. Esther Coll i Sra. Maria José Pasamón
VOCAL TÈCNIC AMB FUNCIONS D’ASSESSOR JURÍDIC: Sr. Marc Guimerà
ÒRGAN DE CONTROL INTERN: Sr. Tomàs Company
SECRETÀRIA: Sra. Maria Isabel Buldó

A Barcelona, a les 9.00 hores del dia 30 de setembre de 2016 a les dependències de
l’Institut Ramon Llull, es reuneix la Mesa de Contractació integrada pels membres
referenciats, d’acord amb el que estableix el Plec de clàusules administratives particulars
que regeix aquest contracte.
A la licitació s’hi han presentat:
-

Espintime, SL, amb CIF B61256012, representada pel senyor Salvador Orteu
Estivill, en qualitat d’administrador.

-

Instrumentación y componentes, SA, amb CIF A50086412, representada pel
senyor Máximo Valenciano Arranz, en qualitat d’administrador.

Abans de l’acte públic d’obertura del sobre C, que inclou la proposició relativa als criteris
objectius o de valoració automàtica, el president llegeix l’acta de la segona sessió de la
Mesa de Contractació de data 27 de setembre de 2016. A continuació, el president
explica el resultat de l’informe relatiu a la valoració dels criteris subjectius a la Mesa de
Contractació:
-

La proposició presentada per Espintime, SL, obté una puntuació de 39 sobre un
total de 46.
La proposició presentada per Instrumentación y componentes, SA, obté una
puntuació de 23,5 sobre un total de 46.

La Mesa de Contractació avalua i accepta l’informe relatiu als criteris subjectes a un judici
de valor. Seguidament, es procedeix a l’obertura del sobre corresponent a la proposició
relativa als criteris objectius amb el resultat següent:
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Espintime, SL: presenta una oferta econòmica de 187.000,00 €, IVA inclòs.
Instrumentación y componentes, SA: presenta una oferta econòmica de
170.873,28 €, IVA inclòs.

El President lliura la documentació presentada per les empreses a les vocals tècniques
per tal que elaborin l’informe tècnic sobre els criteris objectius i realitzin la proposta
d’adjudicació.
El President acorda donar per acabada la sessió.
De la qual cosa, com a secretari, dono fe.
Barcelona, 30 de setembre de 2016

La Secretària
Maria Isabel Buldó

El President
Josep Marcé i Calderer

