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NÚMERO DE DECRET: 2018/2226

Departament d’Assessoria Jurídica i Contractació
Unitat de Contractació
C. Pere Martell, 2
43001 Tarragona
Tel. 977 253 402
Fax 977 258 460
u.contractacio@base.cat
NIF: P9300021D

Expedient 2018 01 0001

Assumpte: Contracte de serveis de CRM i
serveis de personalització per a BASE-Gestió
d’Ingressos.
Data d’emissió: 31 de juliol de 2018

DECRET

En data 12 de desembre de 2017, el cap de Nous Projectes ha informat sobre la necessitat de contractació
dels serveis de CRM i serveis de personalització per a BASE-Gestió d’Ingressos.
Per decret de la Presidència, de data 20 de desembre de 2017, es va iniciar l’expedient 2018 01 0001 per
contractar els serveis esmentats.
Per decret de la Presidència, de data 13 de febrer de 2018, es van aprovar els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques, la despesa per import de cent mil euros
[100.000,00], IVA exclòs, la partida del pressupost a la que s’ha d’aplicar la despesa [7030/932/22799] i
l’aprovació de l’expedient de contractació del serveis de CRM i serveis de personalització per a BASEGestió d’Ingressos.
En data 19 d’abril de 2018, va tenir lloc la constitució de la Mesa de Contractació per a l’adjudicació del
contracte esmentat i es va realitzar l’obertura del sobre A de l’oferta presentada que contenia la
documentació administrativa, estenent-se l’acta corresponent que consta a l’expedient.
En data 27 d’abril de 2018, es va reunir la Mesa de Contractació per a l’obertura del sobre B de l’oferta
presentada, que contenia els criteris avaluables en base a judicis de valor, de la indicada licitació,
estenent-se l’acta corresponent que consta a l’expedient, on s’admet l’empresa PRAKTON SL, per complir
els requisits establerts al plec, resultant el següent:
PRAKTON SL
Criteri

Valoració

Evitar ús de multi columnes

2 punts

Funcionalitats per context

3 punts

Les funcions importants dins del context són
clarament visibles i repetides

2 punts

Opció de “desfer” en comptes de “confirmar”

2 punts

Recomanar opcions en comptes de
visualitzar totes les possibles

3 punts

Formularis curts (poques opcions i caixes de
text per formulari)

4 punts

Opcions clarament exposades en comptes
de fer servir llistes d’opcions

1 punt

Taules de dades dinàmiques amb la
informació seleccionada en els criteris de
cerca amb possibilitat de modificació directa

6 punts

Total

23 punts
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En data 25 de maig de 2018, es va reunir la Mesa de Contractació per a l’obertura del sobre C de l’oferta
presentada, que contenia la proposició econòmica i resta de documentació de les referències tècniques
avaluables de forma automàtica, de la indicada licitació, estenent-se l’acta corresponent que consta a
l’expedient, resultant el següent:

1) Respecte a l’oferta econòmica
EMPRESA

OFERTA ECONÒMICA (IVA EXCLÒS)

PRAKTON SL

85.000,00 €

2) Respecte a la formació requerida
PRAKTON SL
Millora

Quantificació

Punts

a)

Durada de cada fase formativa

Incrementada en 5 hores
addicionals

--

b)

Durada de cada fase formativa

Incrementada en 10 hores
addicionals

5

c)

Major nombre de fases formatives

1 fase formativa
addicional

--

d)

Major nombre de fases formatives

2 fases formatives
addicionals

--

e)

Major nombre de fases formatives

3 fases formatives
addicionals

10

Vist l’informe de valoració econòmica emès pel cap del departament d’Assessoria Jurídica i Contractació
de BASE, que consten a l’expedient, i d’acord l’article 151.1 del TRLCSP que determina que l’òrgan de
contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i que no hagin estat
declarades desproporcionades o anormals; resulta la següent puntuació:

EMPRESA

VALORACIÓ
OFERTA
ECONÓMICA

VALORACIÓ
MILLORES A
LA FORMACIÓ

PUNTUACIÓ
TOTAL

PRACKTON SL

55 punts

15 punts

70 punts

Puntuació total:

EMPRESA

PRAKTON SL

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
JUDICI DE
PER FÓRMULA
VALORS
23 punts

70 punts

TOTAL

93 punts
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Per decret de la Presidència, de data 25 de juny de 2018, es va requerir l’empresa PRAKTON SL amb NIF
B63611941, per tal que aportés la documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes
per ser adjudicatari del contracte, indicada en la Clàusula Tretzena del Plec de clàusules administratives;
la documentació justificativa d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
seguretat social i, que constituís la garantia definitiva, xifrada en quatre mil dos-cents cinquanta euros
[4.250,00].
La Tresoreria de la Diputació de Tarragona indica que l’empresa PRAKTON SL no té deutes tributaris amb
la Diputació.
L’empresa PRAKTON SL, dins el termini establert, ha aportat la documentació requerida i ha constituït
garantia definitiva per import de quatre mil dos-cents cinquanta euros [4.250,00].
La quantia del contracte no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del 2017 de BASEGestió d’Ingressos, és a dir 1.550.000,00 euros, per tant, l’òrgan competent per adjudicar el contracte és el
President, de conformitat amb l’article 9.13 dels Estatuts de l’Organisme, Bases d’execució del pressupost
de BASE i de la Diputació de Tarragona, la Disposició Addicional 2a del Text refós de la llei de contractes
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Per l’exposat, RESOLC:
Primer. Adjudicar el contracte de serveis de CRM i serveis de personalització per a BASE-Gestió
d’Ingressos, a l’empresa PRAKTON SL, amb NIF B63611941, per un preu màxim de vuitanta-cinc mil
euros [85.000,00], més disset mil vuit-cents cinquanta euros [17.850,00] en concepte d’IVA, amb subjecció
al plec de clàusules administratives particulars.
Segon. Emplaçar a l’adjudicatari perquè, d’acord amb l’article 156 del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, concorri a formalitzar el
contracte administratiu corresponent en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar del dia següent a la
recepció d’aquesta notificació. En cas que el contractista no es presenti, l’administració podrà acordar la
no execució del contracte, així com la incautació de la garantia.
Tercer. Publicar l’adjudicació al perfil de contractant.
Quart. Notificar als interessats el present decret.

<signatari1>
Signat electrònicament
per: Josep Maria Cruset
Domènech
(Vicepresident de BASEGestió d'Ingressos)
Data: 06/08/2018
11:37:26
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