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Assistents: Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora de l'Àrea d'Hisenda
i Gestió Municipal, que actua com a presidenta.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la Corporació, que actua com a
secretària.
Sr. Lluís Pau Gratacós, vicesecretari general de la Corporació.
Sra. Roser Urra i Fàbregas, regidora delegada de Serveis Administratius de
la Corporació.
Sra. M. Glòria Gou Clavera, cap d'Administració i Règim Interior de la
Corporació.
Sra. Gloria Rigau Solé, viceinterventora de la Corporació.
Sra. Silvia Paneque Sureda, regidora del grup municipal PSC-PM de la
Corporació.
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- Sr. Paco Berta Müller, cap de secció de Sistemes i Comunicacions.
- Sr. David Álvarez Carreño, tècnic de Contractació i Compres

: Sala de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona.
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ACTA DE PRESENTACIÓ DE L'INFORME DE VALORACIÓ D'OFERTES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LA CABINA DE DISCS PRINCIPAL DEL
CENTRE DE PROCESSAMENT DE DADES DE L'AJUNTAMENT, MITJANÇANT
ARRENDAMENT PER UN TERMINI DE 36 MESOS AMB OPCIÓ DE COMPRA

L'objecte de la sessió és la consideració de l'informe de valoració de les ofertes segons els
criteris avaluables de forma automàtica mitjançant fórmules i puntuació final, emès pel Sr.
Paco Berta, cap de secció de Sistemes i Comunicacions el 13 de gener de 2015, relatiu a
l'adjudicació de la contractació del subministrament de la cabina de discs principal del
centre de processament de dades de l'Ajuntament, mitjançant arrendament, per un termini
de 36 mesos, amb opció de compra.

Obert l'acte per la Secretària de la Mesa, es dóna lectura a la clàusula relativa als criteris
de valoració avaluables de forma automàtica mitjançant fórmules del plec de clàusules
administratives i econòmiques particulars reguladores de la licitació, i seguidament es
procedeix a donar lectura de la puntuació assignada a cada oferta i a resoldre els dubtes
que es puguin suscitar.

   LICITADORS     VALORACIÓ SOBRE 2      VALORACIÓ SOBRE 3      TOTAL
1- BANSABADELL                 17,50                                  55,00                       72,50
    RENTING SLU             
2- NEXTRET, SL                    23,30                                  48,56                       71,86
3- PUNT INFORMÀTIC I         26,00                                  51,05                       77,05
    CREATIU, SL

La Mesa dóna la seva conformitat, assumeix i aprova el contingut de l'informe de valoració
per unanimitat de tots els membres que la composen, i proposa adjudicar la contractació
del subministrament de la cabina de discs principal del Centre de Processament de dades
de l'Ajuntament a favor de l'empresa PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL, amb NIF
B64161250, per la quantitat de cent cinquanta-quatre mil nou-cents vuitanta euros
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(154.980,00.-€) IVA exclòs, més trenta-dos mil cinc-cents quaranta-cinc euros amb vuitanta
cèntims (32.545,80.-€) en concepte d'IVA, calculat al tipus del 21%.

Així mateix, la Mesa de Contractació ordena la remissió de l'informe de valoració a l'òrgan
de contractació per tal que procedeixi a l'adjudicació de la contractació de l'esmentat
subministrament.

Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a dos quarts de dues
del migdia, de la qual cosa dono fe.


