Mataró, 10 de juny de 2008

Havent conclòs, el dia 9 de juny de 2008, el termini de presentació de sollicituds de
participació

al

procediment

negociat,

amb

publicitat,

per

a

la

contractació

del

subministrament d’un sistema de gestió d’expedients destinat al Consell Comarcal del
Maresme i als ens locals de la Comarca, a la Sala de Plens del Consell Comarcal del
Maresme, (Plaça Miquel Biada, 1), essent les 18:30 hores, es constitueix la Mesa de
contractació a l’empara del contingut del Plec de Clàusules administratives particulars,
clàusula sisena, amb la següent composició:

Presidència: Sr. Josep Jo i Munné, President del Consell Comarcal del Maresme.

Vocals:
1r.- Sr. Eladi Torres i González, Gerent del Consell Comarcal del Maresme.
2n.- Sr. Santiago Pérez i Olmedo, Secretari acctal. del Consell Comarcal del Maresme.
3r.- Sr. Frederic Gràcia i Vila, Interventor delegat del Consell Comarcal del Maresme.

Secretària: La Sra. Gemma Triola i Graupera, Funcionària interina, Administrativa del
Consell Comarcal del Maresme, que dóna fe de l’acte.

L’objecte de la reunió és procedir a la primera fase del procediment negociat consistent
en l’acte d’obertura de sollicituds, presentades pels candidats,
procediment per

a la contractació del

subministrament

per a la participació al

d’un sistema de

gestió

d’expedients destinat al Consell Comarcal del Maresme i als ens locals de la Comarca,
convocat pel Consell Comarcal del Maresme, quina licitació ha estat anunciada al BOP
núm. 129 de 29 de maig de 2008 i al DOGC núm. 5141 de 29 de maig de 2008.

Per part de la Secretària de la Mesa es dóna lectura al llistat de licitadors que han
concorregut en el present concurs, per ordre del registre d’entrada de les seves
proposicions:

30/05/2008 3850

Sobre sollicitud participació

ABS INFORMÀTICA, SL

05/06/2008 3981

Sobre sollicitud participació

AYTOS, CPD, SL

06/06/2008 4010

Sobre sollicitud participació

TÉCNICAS DE GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN, SL

06/06/2008 4036

Sobre sollicitud participació

PIXELWARE, SA

09/06/2008 4043

Sobre sollicitud participació

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y
MODERNIZACIÓN, SL
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09/06/2008 4067

Sobre sollicitud participació

SERVICIOS
MICROINFORMÁTICA, SA

09/06/2008 4076

Sobre sollicitud participació

INTERDIGITAL

CORPORACIÓN

TECNOLÒGICA, SL

A continuació es procedeix a l’obertura dels sobres i a la comprovació de la documentació
incorporada per cadascún dels licitadors en el sobre de sollicitud de participació en
el procediment negociat per a la contractació del subministrament d’un sistema
de gestió d’expedients que ha estat aportada, essent que a continuació es transcriu el
llistat de documentació aportada:

Proposició NÚM. 1: presentada per ABS INFORMÀTICA, SL Amb NIF B-59383596

SI

- Sollicitud signada pel candidat o persones que el representin redactada
conforme el model estipulat a la clàusula 4 a) del Plec de Condicions Econòmiques
Administratives aplicables al present contracte de consultoria i assistència.

SI

- Còpia del DNI del representant de l’empresa o entitat, o de la persona física que
opta al contracte.

SI

- Còpia concordada de l’escriptura de constitució de l’empresa i de la
d’atorgament de poder a favor del representant.

SI

- Validació de la representació de l’empresa mitjançant Bastanteig efectuat per la
Secretaria de la Corporació.

SI

- Declaració responsable de no trobar-se afectat per cap de les prohibicions per a
contratar d’acord amb l’art. 49 de la LCSP, comprenent aquesta declaració
expressament la circumstància de trobar-se al corrent de pagament en el
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb
les disposicions vigents.

Si

- Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últimes tres anys, amb
indicació de l’import, dates i beneficiaris públics o privats

SI

- Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.
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SI

- Descripció de l’equip tècnic i de les unitats tècniques participants en el
contracte.

Proposició NÚM. 2: presentada per AYTOS-CPD, SL amb NIF B-41632332

SI

- Sollicitud signada pel candidat o persones que el representin redactada
conforme el model estipulat a la clàusula 4 a) del Plec de Condicions Econòmiques
Administratives aplicables al present contracte de consultoria i assistència.

SI

- Còpia del DNI del representant de l’empresa o entitat, o de la persona física que
opta al contracte.

SI

- Còpia concordada de l’escriptura de constitució de l’empresa i de la
d’atorgament de poder a favor del representant.

SI

- Validació de la representació de l’empresa mitjançant Bastanteig efectuat per la
Secretaria de la Corporació.

SI

- Declaració responsable de no trobar-se afectat per cap de les prohibicions per a
contratar d’acord amb l’art. 49 de la LCSP, comprenent aquesta declaració
expressament la circumstància de trobar-se al corrent de pagament en el
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb
les disposicions vigents.

Si

- Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últimes tres anys, amb
indicació de l’import, dates i beneficiaris públics o privats

SI

- Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.

SI

- Descripció de l’equip tècnic i de les unitats tècniques participants en el
contracte.

Proposició NÚM. 3: presentada per PIXELWARE, SA amb NIF A-81142358.

SI

- Sollicitud signada pel candidat o persones que el representin redactada
conforme el model estipulat a la clàusula 4 a) del Plec de Condicions Econòmiques
Administratives aplicables al present contracte de consultoria i assistència.
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SI

- Còpia del DNI del representant de l’empresa o entitat, o de la persona física que
opta al contracte.

SI

- Còpia concordada de l’escriptura de constitució de l’empresa i de la
d’atorgament de poder a favor del representant.

SI

- Validació de la representació de l’empresa mitjançant Bastanteig efectuat per la
Secretaria de la Corporació.

SI

- Declaració responsable de no trobar-se afectat per cap de les prohibicions per a
contratar d’acord amb l’art. 49 de la LCSP, comprenent aquesta declaració
expressament la circumstància de trobar-se al corrent de pagament en el
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb
les disposicions vigents.

Si

- Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últimes tres anys, amb
indicació de l’import, dates i beneficiaris públics o privats

SI

- Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.

SI

- Descripció de l’equip tècnic i de les unitats tècniques participants en el
contracte.

Proposició NÚM. 4: presentada per TÉCNICAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN,
SL amb CIF B-58674979

SI

- Sollicitud signada pel candidat o persones que el representin redactada
conforme el model estipulat a la clàusula 4 a) del Plec de Condicions Econòmiques
Administratives aplicables al present contracte de consultoria i assistència.

SI

- Còpia del DNI del representant de l’empresa o entitat, o de la persona física que
opta al contracte.

SI

- Còpia concordada de l’escriptura de constitució de l’empresa i de la
d’atorgament de poder a favor del representant.
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SI

- Validació de la representació de l’empresa mitjançant Bastanteig efectuat per la
Secretaria de la Corporació.

SI

- Declaració responsable de no trobar-se afectat per cap de les prohibicions per a
contratar d’acord amb l’art. 49 de la LCSP, comprenent aquesta declaració
expressament la circumstància de trobar-se al corrent de pagament en el
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb
les disposicions vigents.

NO

- Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últimes tres anys, amb
indicació de l’import, dates i beneficiaris públics o privats

SI

- Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.

SI

- Descripció de l’equip tècnic i de les unitats tècniques participants en el
contracte.

Proposició NÚM.5: presentada per INTERDIGITAL CORPORACIÓN TECNOLÒGICA,
SL, amb NIF B-61819785.

SI

- Sollicitud signada pel candidat o persones que el representin redactada
conforme el model estipulat a la clàusula 4 a) del Plec de Condicions Econòmiques
Administratives aplicables al present contracte de consultoria i assistència.

SI

- Còpia del DNI del representant de l’empresa o entitat, o de la persona física que
opta al contracte.

SI

- Còpia concordada de l’escriptura de constitució de l’empresa i de la
d’atorgament de poder a favor del representant.

NO

- Validació de la representació de l’empresa mitjançant Bastanteig efectuat per la
Secretaria de la Corporació.

SI

- Declaració responsable de no trobar-se afectat per cap de les prohibicions per a
contratar d’acord amb l’art. 49 de la LCSP, comprenent aquesta declaració
expressament la circumstància de trobar-se al corrent de pagament en el
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb
les disposicions vigents.
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Si

- Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últimes tres anys, amb
indicació de l’import, dates i beneficiaris públics o privats

SI

- Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.

SI

- Descripció de l’equip tècnic i de les unitats tècniques participants en el
contracte.

Proposició NÚM. 6: presentada per SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA amb
NIF A-25027145.

SI

- Sollicitud signada pel candidat o persones que el representin redactada
conforme el model estipulat a la clàusula 4 a) del Plec de Condicions Econòmiques
Administratives aplicables al present contracte de consultoria i assistència.

SI

- Còpia del DNI del representant de l’empresa o entitat, o de la persona física que
opta al contracte.

SI

- Còpia concordada de l’escriptura de constitució de l’empresa i de la
d’atorgament de poder a favor del representant.

SI

- Validació de la representació de l’empresa mitjançant Bastanteig efectuat per la
Secretaria de la Corporació.

SI

- Declaració responsable de no trobar-se afectat per cap de les prohibicions per a
contratar d’acord amb l’art. 49 de la LCSP, comprenent aquesta declaració
expressament la circumstància de trobar-se al corrent de pagament en el
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb
les disposicions vigents.

Si

- Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últimes tres anys, amb
indicació de l’import, dates i beneficiaris públics o privats

NO

- Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.
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- Descripció de l’equip tècnic i de les unitats tècniques participants en el

SI

contracte.

Proposició

NÚM.

7:

presentada

per

GESTIÓN

DE

INNOVACIÓN

Y

MODERNIZACIÓN, SL, amb NIF B-92198100.

- Sollicitud signada pel candidat o persones que el representin redactada

SI

conforme el model estipulat a la clàusula 4 a) del Plec de Condicions Econòmiques
Administratives aplicables al present contracte de consultoria i assistència.

- Còpia del DNI del representant de l’empresa o entitat, o de la persona física que

SI

opta al contracte.

- Còpia concordada de l’escriptura de constitució de l’empresa i de la

SI

d’atorgament de poder a favor del representant.

- Validació de la representació de l’empresa mitjançant Bastanteig efectuat per la

SI

Secretaria de la Corporació.

- Declaració responsable de no trobar-se afectat per cap de les prohibicions per a

SI

contratar d’acord amb l’art. 49 de la LCSP, comprenent aquesta declaració
expressament la circumstància de trobar-se al corrent de pagament en el
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social d’acord amb
les disposicions vigents.

- Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últimes tres anys, amb

Si

indicació de l’import, dates i beneficiaris públics o privats

- Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica o

SI

professional.

- Descripció de l’equip tècnic i de les unitats tècniques participants en el

SI

contracte.

A continuació, la Mesa de contractació, una vegada ha estat comprovada la personalitat i
solvència presentada pels sollicitants que han presentat la totalitat de la documentació
que són els següents:
•

ABS INFORMATICA, SL
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•

AYTOS CPD, SL

•

TÉCNICAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, SL

•

PIXELWARE, SA

•

GESTIÓN DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN, SL

Es fa constar que, en els casos en que la documentació exigida que no ha estat aportada
i, considerant-se esmenable, es procedeix a concedir a les empreses tres dies hàbils per
a la seva subsanació, mitjançant un anunci en el Tauler d’Anuncis de la Corporació,
d’acord amb allò estipulat a la clàusula 5.7 del Plec de Condicions Econòmiques
Administratives aplicables al present contracte, amb indicació de qui si no ho fan, se’ls
tindrà per desistits de la licitació i s’arxivarà la proposició sense més tràmit, de
conformitat amb allò que preveu l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Els sollicitants que en les seves proposicions s’observen defectes o omissions
subsanables en la documentació presentada són els següents:
•

CORPORACIÓN TECNOLÓGICA INTERDIGITAL, SA
o

Validació dels poders del representant, o en el seu cas còpia concordada
de la inscripció de la societat o entitat en els registres públics
corresponents, degudament validada.

•

SERVICIOS MICROINFORMATICA, SL
o

Documentació acreditativa de la solvència económica i financera.

La Mesa acorda que una vegada hagin estats esmenats els defectes subsanables,
sollicitar a als serveis tècnics relacionats amb l’objecte del contracte l’emissió de
l’informe referent a si compleixen o no amb els criteris exigibles de solvència establerts
als plecs.

Un cop examinat l’informe, la Mesa haurà de proposar a l’Òrgan de contractació la
selecció dels candidats que hagin de passar a la segona fase, als efectes de convidar als
admesos a presentar les seves proposicions per a prendre part en la segona fase del
procediment negociat per a la contractació del subministrament d’un sistema de gestió
d’expedients.

La reunió s’acaba a les 18:35 hores, de la qual cosa en dono fe.

Josep Jo i Munné
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President de la Mesa de Contractació

Vocals:
Eladi Torres i González

Santiago Pérez i Olmedo

Gerent del Consell Comarcal del Maresme

Secretari acctal. del Consell Comarcal del
Maresme.

Frederic Gràcia i Vila
Interventor delegat del Consell Comarcal del
Maresme

Gemma Triola i Graupera
Funcionària

Administrativa

del

Consell

Comarcal del Maresme
Secretària de la Mesa
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