ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Data i hora de celebració
28 d’agost de 2019, a les 12.00 hores
Lloc de celebració
Sala de juntes
Persones assistents
PRESIDENT
Atanasio García Pineda, director general de Prestacions i Farmàcia, suplent de la secretària general
VOCALS
Maria Eugènia Estelrich Soler, cap del Departament de Gestió Econòmica
Miquel Àngel Crespí Heredia, cap del Servei d'Informàtica
Sebastià Vantell Sintes, cap del Departament Jurídic Administratiu
SECRETARI
José Manuel Busquets Sánchez, cap del Servei de Contractació
La vocal representant de la Intervenció General ha excusat la seva absència.
Ordre del dia
1.- Apertura i qualificació administrativa: CONTR 2019/5760 – Servei de suport de microinformàtica per a
la Conselleria de Salut i Consum (anys 2019, 2020, i 2021).
Desenvolupament de la sessió
1.- Apertura i qualificació administrativa: CONTR 2019/5760 – Servei de suport de microinformàtica per a
la Conselleria de Salut i Consum (anys 2019, 2020, i 2021).
Es constata que les entitats següents han presentat oferta dins el termini establert:
CIF: A57026098 BRÚJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SA. Data de presentació: 28/08/2019, a les
10:56:01.
CIF: B01432103 EUPRAXIA IT SERVICES, SL. Data de presentació: 08/08/2019, a les 13:27:04.
CIF: A50086412 INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA. Data de presentació: 27/08/2019, a les 13:01:19.
CIF: A07153315 INFORMÁTICA SANTUERI, SA. Data de presentació: 27/08/2019, a les 11:51:10.
CIF: B84136019 KEYCOES COMUNICACIONES, SL. Data de presentació: 28/08/2019, a les 09:56:06.
CIF: B97929566 NUNSYS, SL. Data de presentació: 27/08/2019, a les 17:56:19.
CIF: A78032315 SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, SAU. Data de
presentació: 27/08/2019, a les 16:12:04.

Una vegada conclòs el termini de presentació de proposicions, la Mesa procedeix a qualificar la
documentació general que ha de contenir el sobre 1, d’acord amb la clàusula 16 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars (PCAP). Atesa la revisió de la documentació aportada per les entitats
licitadores, els membres de la Mesa constaten les deficiències següents:
CIF: B01432103 EUPRAXIA IT SERVICES, SL:
-

La part IV, Criteris de selecció, del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) no s’ha emplenat
correctament. D’acord amb l’apartat Y del Quadre de Característiques del Contracte del PCAP, relatiu al
DEUC, només se n’ha d’emplenar l’apartat A (α), Indicació global relativa a tots els criteris de selecció. Això
no obstant, l’entitat n’ha emplenat les seccions A a D.

CIF: A07153315 INFORMÁTICA SANTUERI, SA:
-

Ha presentat com a documentació de pertinença a un grup empresarial, el Document Europeu Únic de
Contractació (DEUC), i en aquest document no consta cap apartat que faci referència a aquest punt.

L’apartat C.1 del Quadre de Característiques del Contracte del PCAP relatiu a la documentació
administrativa indica la documentació que s’ha de presentar en el sobre número 1:
“C.1 Documentación administrativa (DEUC)
Otra documentación, véase cláusula 14.1.1 de este pliego. Entre otra documentación:
 La declaración responsable de adscripción de medios conforme al Anexo III de estos pliegos (letra F.5
cuadro de características del contrato y la cláusula 5.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares).
 Declaración de grupo empresarial (pertenencia o no pertenencia).“

CIF: B84136019 KEYCOES COMUNICACIONES, SL:
-

La part IV, Criteris de selecció, del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) no s’ha emplenat
correctament. D’acord amb l’apartat Y del Quadre de Característiques del Contracte del PCAP, relatiu al
DEUC, només se n’ha d’emplenar l’apartat A (α), Indicació global relativa a tots els criteris de selecció. Això
no obstant, l’entitat n’ha emplenat les seccions A a D.

-

La part V, Reducció de candidats qualificats, del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) no s’ha
d’emplenar, d’acord amb l’apartat Y del Quadre de Característiques del Contracte del PCAP, relatiu al DEUC.

CIF: B97929566 NUNSYS, SL:
-

La Mesa ha procedit a la qualificació de la documentació general que presenta el sobre número 1 i ha
constatat que l’empresa ha presentat un documento de confidencialitat relatiu al sobre número 3 (proposta
tècnica relativa als criteris avaluables mitjançant l’aplicació de judici de valor). Atès això, s’acorda
sol·licitar-hi l’aclariment següent: l’empresa ha d’especificar els punts concrets de la proposta tècnica que
són confidencials i la seva justificació; la confidencialitat no es pot referir a la totalitat de la proposta perquè
hi figuren els criteris necessaris per valorar la qualitat de la proposta tècnica (apartat B.3, quadre de criteris
d’adjudicació del contracte) i motivar la proposta d’adjudicació.

Atesa la qualificació de la documentació general, la Mesa acorda el següent.
-

Admetre les entitats licitadores següents:
CIF A57026098: BRÚJULA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, SA
CIF: A50086412 INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA
CIF: B97929566 NUNSYS, SL
CIF: A78032315 SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, SAU

-

Admetre provisionalment les entitats licitadores següents, atès que la documentació general
corresponent presenta defectes o omissions esmenables:
CIF: B01432103 EUPRAXIA IT SERVICES, SL
CIF: A07153315 INFORMÁTICA SANTUERI, SA
CIF: B84136019 KEYCOES COMUNICACIONES, SL

-

Notificar als licitadors admesos provisionalment les deficiències detectades, deixar-ne constància
en l’expedient i concedir-hi un termini no superior als tres dies naturals per esmenar, d’acord amb
el que estableix la clàusula 16 del PCAP.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari

El president

José M. Busquets Sánchez

Atanasio García Pineda

DILIGÈNGIA PER MANIFESTAR QUE
L’ACTA ORIGINAL CONSTA A L’EXPEDIENT, SIGNADA DE MANERA EFECTIVA
La Unitat Administrativa de Contractació

