Vist l'expedient que, d'ofici, es tramita a l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ per a la
contractació del servei d’assistència tècnica per a l’elaboració de documents d’anàlisi sectorial i tecnològic
de la competitivitat de l’empresa catalana i mapes globals d’oportunitats amb periodicitat anual i, vistos els
següents,

ANTEDECENTS DE FET
1. Que en data 29 de novembre de 2018 es publica al Perfil de contractant d’ACCIÓ l’anunci de licitació del
contracte pel servei d’assistència tècnica per a l’elaboració de documents d’anàlisi sectorial i tecnològic de la
competitivitat de l’empresa catalana i mapes globals d’oportunitats amb periodicitat anual.
2. Que dins del termini establert a l’anunci de licitació presenta proposta les següents empreses:
1. KPMG ASESORES, SL.
2. MANEKI CONSULTORÍA CREATIVA, SL.
3. Que en data 17 de desembre de 2018 la mesa de contractació es reuneix per efectuar l’obertura dels
sobres A que contenen la documentació administrativa de les empreses licitadores. Totes les empreses
presenten correctament la documentació i són admeses a licitar.

4. Que en data 20 de desembre de 2018 la mesa de contractació realitza l’obertura dels sobres B
que, d’acord amb allò previst a la clàusula 11.10 del plec de clàusules administratives particulars (en
endavant, PCAP), conté tota la documentació relacionada amb els criteris quantificables de forma
automàtica.
5. Que d’acord a les propostes presentades, i essent tots els criteris quantificables de forma automàtica,
s’atribueix la següent puntuació:

OFERTA ECONÒMICA

KPMG ASESORES, SL.

MANEKI CONSULTORÍA
CREATIVA, SL.

Oferta econòmica

51

45,90

Oferta tècnica

49

34

PUNTUACIÓ FINAL

100

79,90

6- Que la mesa una vegada efectuada la valoració de les propostes, formula proposta d’adjudicació de
l'al·ludit contracte en favor de l'oferta presentada per la companyia mercantil KPMG ASESORES, SL., per
considerar-la millor oferta.
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FONAMENTS DE DRET
Primer.- Articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Segon.- Article 22.2 del Decret 223/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'aproven els Estatuts de
l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa.
Per tot l'exposat,

RESOLC

PRIMER.- Adjudicar a l’empresa KPMG ASESORES, SL. amb NIF núm. B82498650 el contracte del
servei d’assistència tècnica per a l’elaboració de documents d’anàlisi sectorial i tecnològic de la competitivitat
de l’empresa catalana i mapes globals d’oportunitats amb periodicitat anual per import de SETANTA MIL
VUIT-CENTS TRENTA DOS EUROS AMB NORANTA DOS CÈNTIMS D’EURO (70.832,92 €), IVA exclòs.
SEGON.- Publicar aquesta resolució al perfil de contractant d’ACCIÓ.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i requerir-lo perquè formalitzi el contracte
corresponent, en els 15 dies hàbils següents de rebre la notificació d’aquesta resolució, d’acord amb
l’establert a l’article 153 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
QUART.- Notificar aquesta resolució a la resta d’interessats.
D’acord amb l’article 44.2 LCSP, contra aquesta resolució d’adjudicació es pot interposar potestativament
recurs especial en matèria contractació o bé recurs contenciós administratiu. El recurs especial en matèria
de contractació s’ha d’interposar davant l’òrgan de contractació o l’òrgan competent per a la seva resolució,
en el termini de 15 dies hàbils a comptar segons estableix l’article 50 LCSP. Si s’opta per interposar
directament recurs contenciós administratiu, aquest recurs s’ha d’interposar davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la notificació o, si escau, de la publicació de l’acte impugnat, d’acord els articles 10.1 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Sr. Joan Romero i Circuns
Conseller delegat
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