EC/G2024 EC-2018-385

D. VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

Resolució d’adjudicació de l'expedient EC-2018-385
Contracte : Contracte Públic

Unitat Promotora : Direcció General de Promoció
Econòmica, Competència i Regulació

Tipus : Serveis
EC-2018-385
Procediment : Obert simplificat
Expedient :
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol : Serveis per al desenvolupament plataforma RIS3-MCAT a partir de la prova de concepte
Nº lot
1
2
3

Descripció
Ampliació i millora plataforma RIS3MCAT
Processament dades projectes cofinançats PO FEDER
Creació mòduls exploratoris específics DIH

Antecedents
1.

Vist que mitjançant resolució de 12 de desembre de 2018 es va aprovar l’expedient i
es va acordar l’obertura del procediment d’adjudicació de l’expedient abans esmentat.

2.

Vist que el dia 17 de gener de 2019 va tenir lloc la reunió de la Mesa de Contractació
per qualificar la documentació de caràcter general aportada pel licitador i la relativa als
criteris de valoració sotmesos a un judici de valor.

3.

Vist que a la licitació abans esmentada s’ha presentat una única empresa licitadora i,
atès que es va considerar correcta la documentació aportada, va ser admesa a la
licitació.

4.

Vist que el 21 de gener de 2019 va tenir lloc l’acte de valoració dels criteris subjectius i
d’obertura del sobre B que conté la documentació relativa als criteris d’adjudicació
quantificables de forma automàtica acordant, un cop es disposés de la valoració dels
criteris objectius, que es requereixi a l’empresa proposada com a adjudicatària
l’aportació de la documentació corresponent.

5.

Vist que el 31 de gener de 2019 es va reunir la Mesa de Contractació als efectes
d’analitzar la documentació presentada pel proposat com a adjudicatari i, un cop s’ha
comprovat que la documentació presentada és l’adient i que compleix els requisits
tècnics i documentals que s’han establert per a aquest expedient de contractació, es
proposa l’adjudicació de l’expedient a l’empresa SIRIS ACADEMIC, SL amb NIF
B65489478.

6.

El licitador ha obtingut les següents puntuacions totals i parcials pels diferents criteris
d’adjudicació:
LOT 1 Ampliació i millora plataforma RIS3MCAT
CRITERI D’ADJUDICACIÓ

PUNTUACIÓ
OBTINGUDA
37,50

1.

Memòria tècnica del projecte (fins a 40 punts)

2.

Oferta econòmica (fins a 35 punts)

35,00

3.

Experiència en projectes similars (fins a 15 punts)

15,00

4.

Aportació de perfils sèniors addicionals a l’equip mínim de
treball (fins a 5 punts)
Reducció del termini ( fins a 5 punts)

5.

5,00
5,00

TOTAL PUNTUACIÓ

97,50

Rambla de Catalunya, 19-21
08007 Barcelona
Telèfon 93 316 20 00
Telefax 93 316 21 41

RE06AL

1/3

Doc.original signat per:
Albert Castellanos Maduell DNI 47646983E (SIG)
11/02/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*01KKACP4HCJGT7H3XOTR6B0TMHO0XLVI*
01KKACP4HCJGT7H3XOTR6B0TMHO0XLVI

Data creació còpia:
13/02/2019
Data caducitat còpia:
12/02/2024
Pàgina 1 de 3

EC/G2024 EC-2018-385
LOT 2 Processament dades projectes cofinançats PO FEDER

D. VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

CRITERI D’ADJUDICACIÓ

PUNTUACIÓ
OBTINGUDA
38,00

1.

Memòria tècnica del projecte (fins a 40 punts)

2.

Oferta econòmica (fins a 35 punts)

35,00

3.

Experiència en projectes similars (fins a 15 punts)

15,00

4.

Aportació de perfils sèniors addicionals a l’equip mínim de
treball (fins a 5 punts)
Reducció del termini ( fins a 5 punts)

5.

5,00
5,00

TOTAL PUNTUACIÓ

98,00

LOT 3 Creació mòduls exploratoris específics DIH
CRITERI D’ADJUDICACIÓ

PUNTUACIÓ
OBTINGUDA
37,00

1.

Memòria tècnica del projecte (fins a 40 punts)

2.

Oferta econòmica (fins a 35 punts)

35,00

3.

Experiència en projectes similars (fins a 15 punts)

15,00

4.

Aportació de perfils sèniors addicionals a l’equip mínim de
treball (fins a 5 punts)
Reducció del termini ( fins a 5 punts)

5.

5,00
5,00

TOTAL PUNTUACIÓ

97,00

7.

Vistos els articles 150, 151 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.

8.

Vist l’article 1.7 de la Resolució VEH/187/2019, de 31 de gener, DOGC 7803 de 5 de
febrer de 2019.

RESOLC
1.

Adjudicar a l’empresa SIRIS ACADEMIC, SL amb NIF B65489478 el lot 1 del contracte
les dades identificadores del qual consten a l’encapçalament, per un import total de
37.425,00€ (TRENTA-SET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS), IVA exclòs
que, un cop aplicat el percentatge d’IVA corresponent, resulta un import de
45.284,25€.

2.

Adjudicar a l’empresa SIRIS ACADEMIC, SL amb NIF B65489478 el lot 2 del contracte
les dades identificadores del qual consten a l’encapçalament, per un import total de
23.000,00€ (VINT-I-TRES MIL EUROS), IVA exclòs que, un cop aplicat el percentatge
d’IVA corresponent, resulta un import de 27.830,00 €.

3.

Adjudicar a l’empresa SIRIS ACADEMIC, SL amb NIF B65489478 el lot 3 del contracte
les dades identificadores del qual consten a l’encapçalament, per un import total de
32.000,00€ (TRENTA-DOS MIL EUROS), IVA exclòs que, un cop aplicat el
percentatge d’IVA corresponent, resulta un import de 38.720,00 €.
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Les dades d’adjudicació dels tres lots es detallen a continuació:

Pressupost de licitació
Nº de
lot

Import base €

1

40.850,00
24.500,00

5.145,00

3

34.575,00

7.260,75

de

Anualitats

Import d'adjudicació
Import total €

%IVA
21,00

8.578,50

2

Pressupost total
Nº
lot
1

IVA €

Import base €

49.428,50

21,00
21,00

23.000,00

4.830,00

41.835,75

32.000,00

6.720,00

IVA €
19.409,25

IVA € U.orgànica

Import total €

%IVA
21,00

7.859,25

29.645,00

Import base €
92.425,00

Import base €

37.425,00

IVA €

45.284,25

21,00

27.830,00

21,00

38.720,00

Import total €
111.834,25

Posició pressupostària

2019

37.425,00

7.859,25 EC0128

D/227008900/6610/0000

2

2019

23.000,00

4.830,00 EC0128

D/227008900/6610/0000

3

2019

32.000,00

6.720,00 EC0128

D/227008900/6610/0000

4.

Designar com a responsable d’aquest contracte al/a la cap de l’Àrea de Promoció
Econòmica

5.

Notificar la resolució al licitador, amb expressió dels recursos procedents, d’acord amb
el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment
administratiu.

6.

Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per la seva
formalització, d’acord amb el que disposa l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Per delegació,

Albert Castellanos i Maduell
Secretari general
(Resolució VEH/187/2019, de 31 de gener,
DOGC 7803 de 5 de febrer de 2019)

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del
Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura
electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport
informàtic".
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