Govern de les Illes Balears
Conselleria d’Economia i Competitivitat

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: CONTR 2013 3854
TIPUS DE CONTRACTE: serveis
OBJECTE: servei d’elaboració del programa operatiu Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) per al període de programació 2014-2020 i
per a la realització de l’avaluació ex-ante i estratègica ambiental
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Conselleria d’Economia i Competitivitat

ACTA QUALIFICACIÓ
DOCUMENTACIÓ GENERAL
MESA DE CONTRACTACIÓ
Assistents:
- PRESIDENT: Sr. Pedro Moyano, en
suplència de la Sra. Carmen Cuart Serra,
secretària general de la Conselleria
VOCALS:
- Sra. Teresa Relea, cap de Servei
d’Assessoria Jurídica
- Sra. Sofia Zorrilla, tècnic superior del
Servei del PO FEDER.
- Sr. Juan José Manila, Cap de servei de la
Intervenció delegada
SECRETÀRIA: Sra. Aurora Segòvia Perelló,
cap de secció de la Unitat de
Contractació.

Palma, 17 de desembre de 2013
Quan són les 9:00 hores, es reuneixen a
la
Conselleria
d’Economia
i
Competitivitat de Son Castelló,1 els
membres de la Mesa de Contractació de
la licitació de referència, que es relacionen
al marge.

La reunió té per objecte procedir a la qualificació de la documentació general
presentada pels licitadors que han optat al procediment de contractació de
referència.
Les empreses que han presentat les seves ofertes són les següents:







REGIO PLUS CONSULTING, SL
CSM Servicios Profesionales, SL
IDOM Ingeniería y Consultoría
INFORMACIÓN Y DESARROLLO, SL
RED2RED CONSULTORES, SL
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Pricewaterhousecoopers Asesores de Negocios, SL
REGIO PLUS CONSULTING, SL
CSM Servicios Profesionales, SL

Totes les ofertes han arribat a les oficines indicades en l’anunci de licitació en el
temps i la forma adequades.
S’obren els sobres amb la documentació de caràcter general, d’acord amb el que
estableix l’article 81 del Reglament general de la LCAP, aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre.
I, després d'examinar-ne el contingut, la secretària certifica els documents presentats
per cada licitador, els quals queden relacionats com a annexos a aquesta acta.
Es concedeix a les empreses que tot seguit s’indica un termini fins a les 14 hores de
dia 20 desembre de 2013 per esmenar els defectes materials observats en la
documentació presentada. Una vegada esmenats els defectes o transcorregut el
termini atorgat sense haver-ho fet, la Mesa procedirà així com correspongui.
En la documentació presentada pels licitadors s'han observat els defectes materials
següents:
CSM Servicios Profesionales, SL

Falta declaració expressa relativa al grup
empresarial al que pertany l’empresa i
comprensiva de totes les societats que pertanyen
a un mateix grup, en els termes establerts a
l’article 42 del Códi de Comerç. En el cas de no
pertànyer a cap grup, la declaració es realitzarà
en aquest sentit. (clàusula 14.1.1, j del PCA)
Falta declaració de no subcontractar.

Pricewaterhousecoopers Asesores
de Negocios, SL

Falta compromís d’adscripció de personal.

Així mateix l’empresa CSM Servicios Profesionales, SL, sol·licita en la seva oferta que,
atesa la recent creació de l’empresa, se li permeti acreditar la solvència econòmica per
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un mitjà diferent al que estableixen els plecs. Presenta una declaració d’entitat
bancària i una assegurança de responsabilitat civil.
L’empresa IDOM Ingeniería y Consultoría sol·licita en la seva documentació
administrativa que es consideri confidencial tota la seva oferta tècnica.
A continuació s'adopten els acords següents:
Admetre la documentació presentada per l’empresa CSM Servicios Profesionales, SL
com a acreditació de la solvència econòmica atès el que estableix l’article 75.2 del
Text Refós de la Llei de contractes.
Validar les escriptures de poder dels representants de les empreses:
 CSM Servicios Profesionales, SL
 IDOM Ingeniería y Consultoría
Denegar la petició de l’empresa IDOM de considerar tota la seva oferta tècnica
confidencial vist que el punt 14.4 contempla la possibilitat de que alguns documents
específicament assenyalats puguin ser confidencials però mai la totalitat d’una oferta.
En aquest sentit s’ha pronunciat l’Informe 15/2012, de 19 de setembre, de la Junta
Consultiva d’Aragó.
Convocar la Mesa per a l’obertura dels sobre 3 (oferta tècnica) per dia 23 de
desembre de 2013 a les 9:00 h.
Quan són les 10:45 h el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El president

Aurora Segòvia Perelló

Pedro Moyano Marín

Vocal

Vocal

Juan José Manila

Sofía Zorrilla

Vocal

Teresa Relea
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