ACTA D’OBERTURA SOBRE 2

CP 2017-03
SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, CORRECTIU I NORMATIU
DE LES INSTAL·LACIONS PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA

Acta d’obertura Sobre 2 – Documentació relativa als criteris d’adjudicació avaluables en
funció d’un judici de valor
Al domicili del Consorci Sanitari del Garraf, Ronda Sant Camil s/n de Sant Pere de Ribes, gestor
del Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú, a les 09:11 hores del dia 20 de
desembre de 2017, es constitueix la Mesa de Contractació designada per l’expedient CP 201703 per a la contractació del servei de manteniment preventiu, correctiu i normatiu de les
instal·lacions d’aigua calenta, mitjançant concurs per procediment obert, i tràmit ordinari.
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La Mesa de Contractació queda vàlidament constituïda per la compareixença dels següents:






President: Sr. Ricard Crespo Baquero, director econòmic financer
Secretari: Sr. Eduard Duran, secretari tècnic
Vocal: Sra. Laura Ares Martínez, assessora jurídica
Vocal: Sra. Marta Terrones, cap de serveis generals
Vocal: Sr. Antoni Garcia, coordinador de manteniment

S’excusen



Vocal suplent: Sr. Martí Vidiella, assessor jurídic (suplent Laura Ares Martínez)
Vocal suplent: Sr. Marcel·lí Pons, secretari junta de govern (suplent Eduard Duran)

La Mesa de contractació es reuneix a les 09:00, atorgant 10 minuts per a la compareixença de
les empreses licitadores sense l’assistència de cap d’elles.
Es recorda que en la reunió de la Mesa de Contractació del 4 de desembre de 2017 es procedí
a l’obertura del “Sobre 1 – Documentació general” on es facilitaren tres dies hàbils per a la
presentació d’alguns documents a l’empresa Veolia Serveis Catalunya, S.A.U.. L’empresa
presentà la documentació en temps i forma, quedant admesa en el procediment de referència.
Un cop informats, es procedeix a l’obertura del “Sobre 2 – Documentació relativa als criteris
d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor” de les empreses licitadores.
Prèviament a l’obertura del sobre 2 es recorda els criteris d’adjudicació avaluables en funció
d’un judici de valor establerts en el Punt P del Quadre de Característiques del contracte:
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Obert el sobre 2, es verifica que cap de les empreses hagi incorporat aspectes econòmics
avaluables de manera objectiva, comprovant que les proposicions són correctes.
Valoració Tècnica
Atesa la necessitat d’analitzar les propostes tècniques i d’elaborar una valoració sobre els
criteris subjectius determinats als plecs, la Mesa de Contractació lliura la documentació tècnica
continguda al sobre 2 a la Sra. Marta Terrones i el Sr. Toni García per tal que determinin el
compliment de les característiques mínimes tècniques i valorin l’oferta tècnica d’acord amb el
que s’ha detallat a l’apartat anterior. Aquesta avaluació subjecta a judicis de valor s’haurà de
plasmar a l’informe tècnic preceptiu, el qual serà lliurat a la mesa.
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Rebut l’informe tècnic, la mesa de contractació elaborarà i publicarà acta de valoració de
l’informe tècnic i notificarà als licitadors de la data i hora per a l’obertura pública del sobre 3.
Sense cap altra qüestió a considerar, sent les 09:14 hores, el President de la Mesa dóna per
acabada la reunió i perquè en quedi constància del que s’ha tractat i de les determinacions
adoptades, s’estén la present acta que romandrà publicada a la pàgina web del Consorci de
serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú, dins l’apartat “Perfil del Contractant”.
El President de la Mesa
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