SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ
D’INCIDÈNCIES I MANTENIMENT D’ORDINADORS PERSONALS I ALTRES
EQUIPS PERIFÈRICS
CON.LIA 2021000003

En data 22 d’abril de 2021, a les 14 hores, es reuneixen els membres de la Mesa de
contractació del SERVEI DE GESTIÓ D’INCIDÈNCIES I MANTENIMENT
D’ORDINADORS PERSONALS I ALTRES EQUIPS PERIFÈRICS.
Integren la Mesa:
. President: Valentí Junyent Torras, regidor d’Hisenda
. Secretària: Lourdes Castells Castany, cap de la Unitat de Contractació
. Vocals:

Montserrat Clotet Masana, regidora delegada de Recursos
Humans i Govern Obert
Mariona Ribera Esparbé, Interventora municipal
José Luis González Leal, Secretari general
Montserrat Morera Solé, cap de Servei de Tecnologies i
Sistemes d’Informació
Esteve Albàs Caminal, cap de Servei de Contractació, Patrimoni
i Inversions

En data 15 d’abril de 2021, la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del sobre
núm. 2 de les proposicions presentades:
 Proposició núm. 1, BINSOFT INFORMÁTICA, SL (B-61.551.586).
 Proposició núm. 2, TRINITECH EUROPE, SL (B-61.156.485)
I a la vista de les propostes presentades, pel que fa al Perfil professional del tècnic
que ha de dur a terme el servei, la Mesa va acordar que es dugués a terme la
verificació i comprovació de l’acreditació dels treballs prestats, titulacions i cursos,
mitjançant contractes, certificacions i titulacions pertinents, aportats juntament amb
l’oferta econòmica i tècnica, amb caràcter previ a la aprovació de la puntuació de
cada criteri.
De conformitat amb la clàusula 17a del PCA que requeria l’acreditació de les dades
relatives al Perfil professional, les dades de cada proposta es van confrontar amb les
justificacions aportades, i fruit de la comprovació, es verificà el següent:

Pel que fa a la proposta de BINSOFT INFORMÀTICA SL:
 Si bé la seva proposta oferia un total de 18 anys, únicament se
n’han acreditat, mitjançant certificat de vida laboral, 13 (dels quals
els dos primers es comptabilitzen com ‘experiència requerida’ i no
computen a efectes de valoració).
S’atorga un màxim de 10 punts, compatibilitzant únicament els 11
anys acreditats.
 La titulació acadèmica s’acredita documentalment mitjançant
resguard de la titulació oficial.
I rep una puntuació de 4 punts.
 Els 7 cursos realitzats, amb posterioritat a l’any 2014,
s’identifiquen amb el detall de l’objecte i la durada, sense aportarne els certificats pertinents, si bé, n’ofereixen la seva presentació
diferida.
No havent-se acreditat juntament amb l’oferta, aquest aspecte no
és objecte de puntuació.
Pel que fa a la proposta de TRINITECH EUROPE SL:
 Si bé la seva proposta oferia un total de 2 anys, aquest extrem no
resta acreditat per cap mitjà que en permeti la seva verificació.
No havent-se acreditat juntament amb l’oferta , aquest aspecte no
és objecte de puntuació.
 Les titulacions acadèmiques s’acrediten
mitjançant titulació oficial.
I rep una puntuació global de 4 punts.

documentalment

D’acord amb la convocatòria de la Mesa d’avui, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Aprovació de la valoració de cada oferta en relació amb el sobre
número 2.
A la vista de les propostes subscrites per cadascun dels licitadors, que
consten en el quadre següent, i de l’acreditació de les dades relatives al
Perfil professional del tècnic que ha de dur a terme el servei, la Mesa
acorda aprovar la puntuació de cadascun dels criteris objecte de valoració,
que resten degudament acreditats, en els termes següents.

SOBRE 2
Titulació
Empresa
1

BINSOFT INFORMÀTICA, SL

2

TRINITECH EUROPE, SL

Oferta
Experiència
Econòmica
laboral
23.800,00 €
11,00
19.300,00 €

Acadèmica
(FP)

0,00

Titulació
Acadèmica
(Univers.)

Cursos

1,00

0,00

2,00

Ampliació
hores
Dissabtes i
festius
54,00

Ampliació
hores
Horari laboral
50,00

Ampliació
hores
Fora horari
laboral
20,00

45,00

30,00

20,00

** BINSOFT INFORMÀTICA, SL
Es comptabilitzen els 11 anys d’experiència laboral degudament acreditats (dels 18 oferts).
No es comptabilitzen els 7 cursos enumerats, per manca d’acreditació.
** TRINITECH EUROPE, SL
No es comptabilitzen els 2 anys d’experiència laboral, per manca d’acreditació.

SOBRE 2

SOBRE 1
Empresa

Titulacions
Oferta
Experiència Acadèmiques
Econòmica
laboral

1

BINSOFT INFORMÀTICA, SL

8,75

16,22

10,00

4,00

2

TRINITECH EUROPE, SL

8,25

20,00

0,00

4,00

Ampliació
hores
Cursos

Dissabtes i
festius

0,00

18,00
18,00

Ampliació Ampliació
hores
hores
Fora
Horari
horari
laboral
laboral
15,00
10,00
15,00

10,00

TOTAL
81,97
75,25

2. Aprovació de la puntuació final i de la proposta d’adjudicació del
contracte.
A la vista dels antecedents, la Mesa aprova la puntuació final, amb el
resultat que es transcriu en el quadre adjunt.
Un cop aprovada la puntuació final obtinguda per cadascuna de les
proposicions, la Mesa proposa a l’òrgan de contractació:


aprovar la classificació de les proposicions admeses:
1
2



Binsoft Informàtica, SL
Trinitech Europe, SL

81,97
75,25

adjudicar el contracte consistent en el servei de gestió
d’incidències i manteniment d’ordinadors personals i altres
equips perifèrics, a favor de la proposició presentada per l’entitat
mercantil BINSOFT INFORMÁTICA, SL, titular del CIF B61.551.586, per un import anual de 23.800 €, IVA no inclòs.

El president dóna per finalitzat l’acte, a les 14 hores i 5 minuts de la data indicada
a l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut de la
qual, com a secretària, certifico.
La secretària de la Mesa
Lourdes Castells Castany

Signat electrònicament
per: LOURDES
CASTELLS CASTANY
Data: 22/04/2021
14:20:06
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 22/04/2021
14:22:31
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Vist i plau
El president de la Mesa
Valentí Junyent Torras

