ACTA D’OBERTURA SOBRE 2
CP 2017-02

SERVEI DE PREVENCIÓ I CONTROL
DE LA LEGIONEL·LOSI

Acta d’obertura Sobre 2 – Documentació relativa als criteris d’adjudicació
avaluables en funció d’un judici de valor

Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú - NIF P-0800154-G

Al domicili del Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú, Carrer
Sant Josep 16-22 de Vilanova i la Geltrú, a les 10:00 hores del dia 2 d’octubre de
2017, es constitueix la Mesa de Contractació designada per l’expedient CP 201701per a la contractació del servei de prevenció i control de la legionel·losi,
mitjançant concurs per procediment obert i tramitació ordinària, no subjecte a
regulació harmonitzada.
La Mesa de Contractació queda vàlidament constituïda per la compareixença dels
següents membres:
President: Sr. Ricard Crespo, 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. Jordi Martínez, administratiu serveis generals
S’excusen
Vocal: Sr. Marcel·lí Pons, secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, delega
el seu vot a favor del Sr. Eduard Duran.
Assisteix a l’acte d’obertura pública d’aquest sobre 2 la Sra. Silvia Bordonaba en
representació de l’empresa Eminfor, S.L.
Es recorda que en la reunió de la Mesa de Contractació del 19 de setembre de
2017 es procedí a l’obertura del “Sobre 1 – Documentació general” on es
facilitaren tres dies hàbils per a la presentació dels certificats acreditatius de la
correcta gestió mediambiental a l’empresa Odyl, S.A. 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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Documentació tècnica avaluable mitjançant judicis de valor
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Pla de Manteniment. Desenvolupament del servei.

Punts
20

* Metodol ogi a de treba l l per l a rea l i tza ci ó i ges ti ó del ma nteni ment norma ti u i correcti u

Fi ns a 5 punts

* Dota ci ó del pers ona l i dedi ca ci ó, i ncl oent rel a ci ó deta l l a da de l es da des profes s i ona l s i forma ci ó; i ncl oent
el s ervei de guà rdi a

Fi ns a 3 punts

* Des cri pci ó del s recurs os tècni cs di s poni bl es per pa rt de l ’empres a i el s s eus col ·l a bora dors (l a bora tori )

Fi ns a 3 punts

* Propos ta de ga mes de ma nteni ment norma ti u per i ns ta l ·l a ci ó i equi p

Fi ns a 4 punts

* Propos ta de ca l enda ri de vi s i tes a l es i ns ta l ·l a ci ons per fer el s egui ment del s ervei

Fi ns a 5 punts

Protocols de registre i gestió documental, registre i comunicació

10

* Model s de pl a nti l l es de regi s tre

Fi ns a 4 punts

* Des cri pci ó del s i s tema de ges ti ó de l a documenta ci ó

Fi ns a 4 punts

*Metodol ogi a de comuni ca ci ó d'i nci dènci es

Fi ns a 2 punts

Planificació de posada en marxa del servei

10

*Dota ci ó extra de pers ona l i dedi ca ci ó

Fi ns a 5 punts

* Des cri pci ó de l es ta s ques a des envol upa r dura nt a ques t període

Fi ns a 5 punts

PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR

40

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. Jordi
Martínez 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.
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.
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Sense cap altra qüestió a considerar, sent les 10:12 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”.
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RICARD
CRESPO
BAQUERO
Sr. Ricard Crespo

Firmado digitalmente por RICARD
CRESPO BAQUERO
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
sn=CRESPO BAQUERO,
givenName=RICARD,
serialNumber=46643409F,
cn=RICARD CRESPO BAQUERO
Fecha: 2017.10.02 12:58:40
+02'00'

El Secretari de la Mesa

CPISR-1
Eduard
Duran
Robert

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 Eduard
Duran Robert
Fecha: 2017.10.02
12:48:29 +02'00'

Sr. Eduard Duran
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