ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RESULTANT DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS PROGRAMARIS DE L’INSTITUT
CATALÀ DE FINANCES.
_________________________________________________________________________________
Vist l’acord d’inici de l’expedient de contractació d’un servei de manteniment dels programaris de
l’Institut Català de Finances, de data 25 d’abril de 2018.
Un cop complert el procediment legalment previst i vistes i analitzades les ofertes presentades dins el
marc de la present licitació, d’acord amb allò previst a l’acord d’inici de l’expedient, i el que disposen
el plec de clàusules administratives, el de prescripcions tècniques i el quadre de característiques que
regeixen la present contractació.
Atesa la proposta d’adjudicació efectuada pels serveis tècnics de l’ICF en base als criteris
d’adjudicació que regeixen aquest procediment, i que de totes elles les empreses: Viewnext, SA, pel
lot 1, i Grupo Corporativo GFI informàtica, SA, pel lot 2, han rebut, respectivament, les puntuacions
més altes de les ofertes rebudes, complint tanmateix la integritat dels requeriments efectuats sobre
l’abast dels treballs a realitzar, havent estat declarades com les més adequades i plenament
ajustades al prescrit pel plec de clàusules administratives, pel de prescripcions tècniques i pel quadre
de característiques.
Ateses les facultats que li corresponen al conseller delegat de l’Institut Català de Finances d’acord
amb la facultat de representació de l’ICF que li correspon per llei, segons estableix l’article 22 del text
refós de la llei de l’Institut Català de Finances, aprovat per Decret legislatiu 4/2002, de 24 de
desembre.
En base a totes les anteriors consideracions,
ACORDO
1. Adjudicar, en els termes previstos a la LCSP, d’acord amb aquesta, i segons el contingut al
plec de clàusules administratives, l’objecte d’aquesta contractació a l’empresa Viewnext, SA,
el lot 1, i a Grupo Corporativo GFI informàtica, SA, el lot 2, en els termes previstos a les
ofertes presentades conforme al plec de referència.
2. Imposar com a condició prèvia a la formalització dels contractes resultants d’aquest
procediment de contractació, l’acreditació de l’estricte compliment del que disposa la clàusula
14 del plec de clàusules administratives per part de cadascuna de les empreses
adjudicatàries.

Barcelona, 05 de juliol de 2018
Josep Ramon
Sanromà Celma DNI 37655727N
(AUT)
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