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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L'OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 3
PER A L'ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE GESTIÓ DE LES CÒPIES DE SEGURETAT DELS
SISTEMES INFORMÀTICS MUNICIPALS.

Lloc        
Data 
Hora 

Assistents: Sr. Joan Alcalà i Quiñones, tinent d'alcalde d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i
Via Pública, que actua com a president.
Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora d'Hisenda i Règim
Interior de la corporació.
Sr. Carles Ribas i Gironès, portaveu del grup municipal CiU de la corporació.
Sr. Vicenç Estanyol Bardera, tècnic del servei d'Assessoria Jurídica de
Règim Interior de la corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació.
Sra. Elisabet Sureda Costa, tècnica de Contractació i Compres que actua de
vocal i, que actua com a secretària.
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L'objecte de la sessió és l'obertura del sobre número 3 que conté la proposició relativa als
criteris d'adjudicació econòmics, avaluables mitjançant xifres o percentatges de les
proposicions presentades en la licitació convocada per adjudicar el contracte dels serveis
de gestió de les còpies de seguretat dels sistemes informàtics municipals, per un import
màxim de licitació de 36.000,00€, IVA exclòs pels 2 anys del contracte. El preu anual
d'estableix en la quantitat màxima de 18.000€, IVA exclòs.

La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia-Presidència
de composició de la Mesa de Contractació de data data 30 de març de 2016, i la Secretària
llegeix les disposicions legals aplicables, especialment l'article 320 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP) i l'article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.

Amb caràcter previ el President de la Mesa dóna compte dels resultats obtinguts pels
licitadors en la valoració del sobre número 2, d'acord amb l'informe tècnic emès pel cap
secció de Sistemes de Comunicacions, el senyor Paco Berta Müller, el qual s'asumeix per
la Mesa en la seva totalitat.

EMPRESA TOTAL VALORACIONS 

OMEGA PERIPHEREALS  1. Qualitat de l'oferta
Informes de gestió
Millores

 17,50
 8,00
 2,00

  27,50
punts



La Mesa acorda que atès que és l'única oferta presentada i d'acord amb la Clàusula XX del
PCAP s'atribueixen les puntuacions del sobre número 3 de la següent manera:
                         

                                              55 punts X 14.000€  
Puntuació de l'oferta=      ------------------------------- = 55 punts                               
                                                        14.000€

Puntuació TOTAL: 27, 50 punts + 55 punts = 82,50 punts

Vista la puntuació obtinguda en l'oferta presentada per l'empresa OMEGA
PERIPHEREALS, la Mesa proposa a l'òrgan de contractació, l'adjudicació dels serveis de
gestió de les còpies de seguretat dels sistemes informàtics municipals a favor de
l'esmentada empresa per un import anual de 14.000€, més 2.940€ en concepte d'IVA. 

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a un quart de dues
del migdia i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe.

El President de la Mesa ordena l'obertura del sobre número 3, donant a conèixer el seu
contingut:

OFERTES:

- OMEGA PERIPHEREALS, amb NIF B60343076

Preu anual de l'oferta: 14.000€, IVA exclòs més 2.940€ en concepte d'IVA

Elisabet Sureda Costa

La secretària

Joan Alcalà i Quiñones

Vist i plau
El president

signada pel Sr. Sergio Giralt Linares, amb DNI 37679082E, en
representació de l'empresa OMEGA PERIPHEREALS, oferta econòmica
descrita en la taula annexa.

* Oferta núm. 1: 


