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Acta de la sessió d'obertura i valoració del sobre 3, criteris d'avaluació
automàüca, aprovació de Ia punttració final obünguda per les empreses
licitadores i proposta d'adjudicació de I'expedient núm. 2O78|O7-O de
contractació del senrei d'estudi, anàIisi i obtenció de dades sobre el
conüngut i I'evolució de la informació pública subjecta al règim de
transparència publicada a les seus electròniques i llocs web dels diferents
subjectes als quals és aplicable la Llei 7912014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern, mantenint Ia sèrie
històrica de les dades obüngudes des de l'any 2076.
1. Identificació de la sessió

Dia: 19 de desembre de 2017
Lloc: Sindic de Greuges de Catalunya
Hora: 9.00 hores

constitueix en acte públic la mesa de contractació del Síndic de Greuges de
Catalunya a l'efecte de procedir a l'obertura del sobre número 3, proposició
econòmica, del procediment obert per a I'adjudicació del contracte detallat al
començament.
Es

2. Assistents
Per la mesa de contractació:
Sr. Jaume Saura Estapà,

adjunt general, president.

Sra. Mar Molinas Sans, gerent, vocal encarregada de I'assessorament jurídic.

Sra. Montserrat Rovira Sadurní, coordinadora de pressupostos
de l'Oïdoria de Comptes del Parlament.
Sr. Eugeni Castelló Tarrida, assessor de suport, vocal.
Sr. Sergi Vibancos Daviu, responsable de contractació, vocal.
Sra. Bibiana Bofill Frias, administrativa, secretària.

i comptabiltat

Pels licitadors:

No es presenta ningú per part de cap licitador.
3. Desenvolupament de la sessió

El president de la mesa de contractació dona per aprovada l'acta anterior i
obre la sessió.

A continuació es fa la lectura de la relació d'empreses que han presentat
oferta amb l'ordre de presentació al registre.
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DENOMINAGIó EMPRESA
FUNDACIó CARLES PI I SUNYER D'ESTUDIS
AUTONòMICS I LOCALS
Es mostra a continuació el resultat de la qualificació de Ia documentació
presentada al sobre 1 assenyalant que les proposicions de I'empresa.
FUNDACIO CARLES PI I SUNYER D'ESTUDIS
AUTONòMICS I LOCALS
ha estat admesa.

Seguidament es procedeix a llegir els resultats de la valoració de la proposta
tècnica, indicant que està penjada al perfil de contractant del Sindic de
Greuges de Catalunya des del 14 de desembre de 2017.

FUNDACIO CARLES PI
AUTONòMICS I LOCALS

I

SUNYER D'ESTUDIS

44 punts

Es procedeix seguidament la lectura de les propostes contingudes en el sobre

número

3:

DENOMINACIó EMPRESA
FUNDACIO CARLES PI I SUNYER

OFERTA ECONòMICA
34.500,00 €

D'ESTUDIS AUTONòUTCS I LOCALS

S'aplica la següent formula, d'acord amb I'Annex 6.8 del plec:

D'
Import de la oferta 34.500,00€ (IVA exclòs)
Puntuació = [1 - ((34.500

-

I

34.500)/37.000)] x 52 = 52 punts

L'oferta de l'empresa no representa una baixa temerària atès que no
inferior en 25 punts percentuals al pressupost de licitació.

és

Valoració final (Total puntuació obtinguda)
Empresa

Valoració
econòmica

Valoració
tècnica

Total

FUNDACIó CENTTS PI I SUNYER D'ESTUDIS AUTONòMICS I LOCALS

52

44

96
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4. Acords

Vista la valoració final obtinguda per les empreses licitadores, la Mesa acorda
proposar com adjudicatària del contracte amb número d'expedient 2018/01-0
a I'empresa FUNDAGIó cARtEs pI I suNyER D'EsruDIs AUToNòMIGS I LocALs,
per I'import de 34.500,00€.
El president declara clos I'acte a les 9.30 hores.

La secretària

El president

Bibiana Bofill Frias

Jaume Saura Estapà
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