Assumpte: Resolució d’adjudicació
Contracte de serveis
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Expedient: S-528/19 (ICGC-2019-00048)
Procediment negociat sense publicitat
Títol: Adquisició del dret d’ús i manteniment de les llicències d’INTERGRAPH per a
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Antecedents
1. El present expedient de contractació es va iniciar per Resolució del Director de l’ICGC
de data 27 de març de 2019, d’acord amb el següent desglossament del pressupost
de licitació:

Pressupost :
Import de l’IVA (21%)
Pressupost base de licitació:

2019
93.333,33 €
19.600,00 €
112.933,33 €

2020
46.666,67 €
9.800,00 €
56.466,67 €

TOTAL
140.000,00 €
29.400,00 €
169.400,00 €

2. Donat que es tracta d’un procediment negociat i amb un únic licitador per raons
d’exclusivitat, s’ha analitzat l’oferta de l’única empresa licitadora, INTERGRAPH
ESPAÑA, SA, que va respondre en temps i forma a la invitació de l’ICGC de data 1
d’abril de 2019.

Fonaments de dret
1. S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del
contracte, d’acord amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, “LCSP”).
2. De conformitat amb el que disposa el punt primer de la Resolució del Conseller de
Territori i Sostenibilitat, de data 2 d’abril de 2014, publicada en el DOGC núm. 6601,
de data 10 d’abril de 2014.
3. Vist l’informe tècnic emès per l’Àrea de GeoSistemes, de data 30 d’abril 2019, d’acord
amb el qual l’oferta presentada per INTERGRAPH ESPAÑA, SA, permet obtenir una
bona relació qualitat-preu, un cop verificat el compliment dels requeriments tècnics
establerts en els plecs administratius i tècnics que regeixen aquest contracte.

Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel. (34) 93 567 15 00
Fax (34) 93 567 15 67
icgc@icgc.cat
www.icgc.cat

RESOLC,
1. Adjudicar el contracte abans mencionat, d’acord amb el següent:
-

EMPRESA ADJUDICATÀRIA: INTERGRAPH ESPAÑA, SA
NIF: A28768380

2. El preu del contracte és l’indicat a continuació:

Import base:
Import de l’IVA (21%)
Preu total:

2019
93.333,33 €
19.600,00 €
112.933,33 €

2020
46.666,67 €
9.800,00 €
56.466,67 €

TOTAL
140.000,00 €
29.400,00 €
169.400,00 €

3. D’acord amb l’article 151.2 c) LCSP, una vegada finalitzada la negociació amb
l’empresa licitadora, els termes definitius del contracte són: l’import final de la
prestació fou fixat en 140.000,00 (IVA no inclòs) i el termini de durada del contracte
comprèn el període que va des de la data de formalització del contracte i el 30 d’abril
de 2020.
4. Ordenar la notificació de la present Resolució d’adjudicació als interessats i la seva
publicació al perfil del contractant en el termini màxim de quinze dies, d’acord amb
l’establert per l’article 151.1 LCSP.
5. D’acord amb l’establert a l’article 153.3 de la LCSP, la formalització del present
contracte no podrà efectuar-se abans que transcorrin 15 dies hàbils des de que es
remeti la notificació d’adjudicació a l’empresa licitadora.

Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs especial en matèria de contractació, de conformitat amb allò previst pels
articles 44 i següents de la LCSP, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies
hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acte impugnat, sense que escaigui la interposició de recursos
administratiu ordinaris. Contra la resolució del recurs especial en matèria de contractació només procedirà interposar
recurs contenciós-administratiu, de conformitat amb allò que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos comptadors des
de l’endemà de la notificació de la resolució.
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Jaume Massó i Cartagena
Director
P.D. 2 d’abril de 2014 (DOGC núm. 6601, de 10 d’abril de 2014)
Barcelona, 7 de maig de 2019

