Núm. Expedient 2018 / 9005
Títol: Adjudicar subministrament de llicències del programari Jira Service Desk i
Jira Confluence
UACG: Contractació / 008
Data: 17/04/2019
JBB/jg
DECRET

Antecedents
La Mesa de Contractació realitzada, el dia 28 de febrer de 2019, de les propostes rebudes de
l’expedient 2018/9005 de la licitació “Contractació del subministrament de llicències del
programari Jira Service Desk i Jira Confluence”, per unanimitat va admetre a la licitació les
propostes de les empreses: 1) Aplicaciones y Tratamientos de Sistemas, SA, 2) Tecnofor
Iberica, SLU, 3) Grupo Corporativo Gfi Informática SA, 4) Grupo Salenda SL i 5) Inlogiq
Sofware Quality SL.
De les propostes econòmiques presentades. El resultat va ésser el següent:
Subministrament de les llicències Jira Service Desk (50-100 usuaris),
Empreses
Aplicaciones y Tratamientos de Sistemas, S.A.
Tecnofor Iberica SLU
Grupo Corporativo Gfi Informática S.A.
Grupo Salenda SL
Inlogiq Software Quality SL

Proposta
12.548,00
12.775,00
16.000,00
12.526,43
14.175,00

Subministrament de les llicències Jira Confluence (50-100 usuaris),
Empreses
Aplicaciones y Tratamientos de Sistemas, S.A.
Tecnofor Iberica SLU
Grupo Corporativo Gfi Informática S.A.
Grupo Salenda SL
INlogiq Software Quality SL

Proposta
3.983,00
3.965,00
1.097,35
3.977,43
4.500,00

En conseqüència, pel que fa a les valoracions per aplicació de fórmules automàtiques, per
unanimitat, va proposar la resolució següent:
1. Aprovar la classificació de les ofertes admeses a la contractació del subministrament
de llicències d’ús per un any del programari Jira Service Desk i Jira Confluence, amb
l’ordre i valoració següent:
Empreses
Grupo Corporativo Gfi Informática S.A.
Grupo Salenda SL
Aplicaciones y Tratamientos de Sistemas, S.A.
Tecnofo Iberica SLU
Inlogiq Software Quality SL

NIF
A82206400
B84965375
A80827694
B84131424
B98867054

Total
86,97
71,04
70,92
69,90
62,78

2. La Mesa acorda requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa perquè presenti la documentació acreditativa del compliment dels requisits
per a contractar que s’estableixen a la clàusula quinzena del Plec de clàusules
administratives particulars que regeixen el contracte, si s’escau.
Si la documentació rebuda per part del licitador millor classificat és correcta i l’informe
del secretari de la Mesa és favorable, es donarà per efectuada l'acreditació de la
disposició dels requisits per a contractar de conformitat amb el que estableixen els
articles 140 i 150.2 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.
3. Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació de la contractació del
subministrament de llicències d’ús per un any del programari Jira Service Desk i Jira
Confluence, una vegada comprovada l'acreditació de la disposició dels requisits per a
contractar que s'estableixen en el Plec de Condicions Administratives particulars del
contracte, a favor de l'empresa millor classificada pel preu que consta a la seva
proposta

En la Mesa de Contractació, amb data 14 de març de 2019, el secretari indica que per un error
informàtic en el càlcul, in situ de la Mesa del dia 28 de febrer de 2019, no es va constatar que la
proposta econòmica presentada per l’empresa Grupo Corporativo GFI informàtica SA, sobre la
llicència del programari Jira confluence (50-100 usuaris), per un import de 1.097,35 (IVA no
inclòs), era anormal o desproporcionada. Per aquesta raó, per unanimitat, la Mesa de
Contractació va acordar requerir a l’empresa que justifiques la proposta econòmica anormal o
desproporcionada presentada. En aquesta mateixa sessió, i atès l’informe emès pel secretari
de la Mesa de Contractació, amb data 13 de març de 2019, sobre la documentació
administrativa presentada per l’empresa Grupo Corporativo GFI Informática SA, amb data 8 de
març de 2019, es conforme i s’ajusta als requisits establerts en el plec de clàusules
administratives particulars. I per aquest motiu, la Mesa de Contractació per unanimitat, dona
per acreditada la documentació administrativa aportada.
L’informe del tècnic de Noves Tecnologies, de data 2 d’abril de 2019, informa favorablement
sobre la justificació de la proposta econòmica desproporcionada o anormal presentada per
l’empresa Grupo Corporativo GFI Informática SA.
D'acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació que la
disposició addicional 2a 1 de la Llei de Contractes del Sector Públic atribueix a la Presidència,

RESOLC
Primer. Adjudicar el contracte de subministrament de llicències del programari Jira
Service Desk i Jira Confluence, a l'empresa Grupo Corporativo GFI Informática SA,
amb CIF A82206400, per un import de 17.097,35 euros, amb la repercussió de l’IVA
de 3.590,44 euros totalitzant 20.687,79 euros, d’acord amb la classificació proposada
següent:
Ordre

Empreses

NIF

Sobre Ab1

Sobre Ab2

Total

1 Grupo Corporativo Gfi Informática SA

A82206400

46,97

40,00

86,97

2 Grupo Salenda SL

B84965375

60,00

11,04

71,04

3 Aplicaciones y Tratamientos de Sistemas, SA

A80827694

59,90

11,02

70,92

4 Tecnofor Iberica SLU

B84131424

58,83

11,07

69,90

5 Inlogiq Sofware Quality SL

B98867054

53,02

9,75

62,78

Sobre Ab1 i sobre Ab2 – Criteris avaluables mitjançant fórmules

Segon. Disposar la despesa derivada del contracte per un import total de 20.687,79
euros, IVA inclòs, d’acord amb el següent detall, tot cancel·lant la despesa autoritzada
sobrant d’acord amb la següent taula:
Anualitat

total

Aplicació pressupostaria

Import total
20.687,79 €

2019

510

9200

20601

Anualitat

N. Document

Import autoritzat
licitació

Baixa

2019

920189001184

25.602,14 €

4.914,35 €

20.687,79 €

25.602,14 €

4.914,35 €

20.687,79 €

Import disposició
IVA inclòs

Tercer. Nomenar com a responsable del contracte el cap del Servei de Noves
Tecnologies, senyor Josep Bosch Andreu, d’acord amb l’article 62 LCSP i comunicar-li
que d’acord amb l’article 210.2 LCSP en relació a la DA 3ra LCSP, la intervenció
general haurà d’estar present en la recepció material del contracte en l’exercici de la
funció interventora. En aquest sentit, el responsable del contracte avisarà a la
Intervenció general d’acord amb el contingut de la circular reguladora d’aquest
procediment.
Quart. Aprovar la minuta del contracte administratiu de subministrament de llicències
del programari Jira Service Desk i Jira Confluence, a signar entre l’empresa
adjudicatària i la Diputació de Girona, que consta a l’expedient.
Cinquè. Aprovar la formalització del contracte i requerir a l’empresa adjudicatària
perquè en el termini de quinze (15) dies hàbils, següents a la notificació d'aquesta
resolució, el formalitzi.
Sisè. Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el
procediment de contractació i, simultàniament publicar l’adjudicació del contracte en el
perfil de contractant de la Diputació de Girona, en compliment de l’article 151.1 LCSP.
Setè. Publicar la formalització del contracte conjuntament amb el corresponent
contracte en el perfil de contractant de la Diputació de Girona.
Vuitè. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

