Àrea: Tecnologia
Expedient: HSE00005/2019
Tipus de procediment: Harmonitzat
Objecte: Servei de manteniment correctiu, evolutiu, adaptatiu i perfectiu dels sistemes de
gestió financera i de compres
Assumpte: Resolució d’adjudicació
Data: 18 d’octubre de 2019

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ
DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU,
EVOLUTIU, ADAPTATIU I PERFECTIU DELS SISTEMES DE GESTIÓ FINANCERA I DE
COMPRES

Per part de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), va iniciar-se el procediment de
contractació relatiu al Servei de manteniment correctiu, evolutiu, adaptatiu i perfectiu dels
sistemes de gestió financera i de compres, amb número d’expedient HSE00005/2019.
Aquest procediment s’ha portat a terme mitjançant un procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada, essent el valor estimat del contracte de 960.000 euros, IVA exclòs.
Antecedents:
I.

La convocatòria d’aquest procediment es va publicar, en data 19 de juny de 2019, al Perfil
del Contractant d’aquesta Fundació. Igualment, la convocatòria d’aquest procediment va
publicar-se al Diari Oficial de la Unió Europea en data 17 de juny de 2019. El termini fixat
per a la presentació de les proposicions era el 19 de juliol de 2019, a les 13 hores, i es
deixa constància que, en atenció a les dades que figuren en el registre d’aquesta entitat,
va presentar la seva oferta en el present procediment l’empresa següent:


ACCENTURE SL Sociedad Unipersonal

II. En data 29 de juliol de 2019 va procedir-se a l’obertura pública dels Sobres núm. 2, els
quals contenen les propostes tècniques, la valoració de les quals està sotmesa a un judici
de valor.

III. Ateses les ofertes tècniques presentades pels licitadors i un cop aplicada la fórmula que
descriu l’apartat M del Quadre resum del Plec de Clàusules Particulars en relació amb els
criteris avaluables mitjançant judicis de valor, es reprodueixen a continuació les
puntuacions assignades:
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Taula de puntuació
Puntuació màxima

Accenture, SL

40 punts
1. Plantejament general del servei
1.1. Model organitzatiu
1.2. Model de relació
2. Metodologia de gestió
2.1 Gestió Servei Fix: Operació i Petit Evolutiu
2.2 Gestió Servei Variable: Evolutiu Claus en Mà
3. Planificació
3.1 Planificació general
3.2 Pla de transició
3.3 Pla de devolució
4. Configuració del servei
4.1 Estructura de l’equip
4.2 Dimensionament i distribució d’hores

30 punts

6 punts
3 punts
3 punts

6 punts
3 punts
3 punts

14 punts
7 punts
7 punts

10 punts
5 punts
5 punts

9 punts
3 punts
3 punts
3 punts

7 punts
3 punts
1 punt
3 punts

11 punts
5 punts
6 punts

7 punts
5 punts
2 punts

IV. En data 13 de setembre de 2019 va procedir-se a l’obertura pública dels Sobres núm. 3,
els quals contenen les propostes econòmiques, i un cop aplicada la fórmula que descriu
l’apartat M BIS del Quadre resum del Plec de Clàusules Particulars, de criteris
d’adjudicació avaluables mitjançant formules automàtiques, les puntuacions obtingudes
s’estableixen en el següent quadre:
Puntuació sobre 3
ACCENTURE SL Sociedad Unipersonal

V.

60 punts

El present Òrgan de Contractació comparteix i assumeix com a pròpies les puntuacions
anteriorment referides i, en conseqüència, en data 17 de setembre de 2019 s’efectua, a
l’empara de l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, requeriment d’aportació de determinada documentació a l’empresa ACCENTURE
SL Sociedad Unipersonal, en tant que empresa primerament classificada, d’acord amb els
criteris d’adjudicació previstos en el Plec de Clàusules Particulars.

VI. L’empresa ACCENTURE SL Sociedad Unipersonal, ha presentat la documentació dins el
termini atorgat a l’efecte en la notificació del requeriment anteriorment esmentat, essent
aquella conforme a les exigències del Plec de Clàusules Particulars.

En conseqüència, vista la documentació i dut a terme tot el procés, aquest Òrgan de
Contractació,
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RESOL
I.- ADJUDICAR el contracte referent al Servei de manteniment correctiu, evolutiu, adaptatiu i
perfectiu dels sistemes de gestió financera i de compres a l’empresa ACCENTURE SL
Sociedad Unipersonal pels imports unitaris que es detallen tot seguit:
Preu proposta
IVA exclòs

IVA

Preu total
IVA inclòs

1) Servei fix
Preu del servei fix (operació i petit evolutiu)

96.000 €

Preu proposta
IVA exclòs
2) Preus unitaris dedicats al servei variable (evolutius claus en ma)
Preu unitari del perfil tècnic Consultor/Analista sènior
70 €/hora
Preu unitari del perfil tècnic Arquitecte
60 €/hora
Preu unitari del perfil tècnic Consultor/Analista júnior
45 €/hora

20.160 €

116.160 €

IVA

Preu total
IVA inclòs

14,70 €
12,60€
9,45 €

84,70 €/hora
72,60 €/hora
54,45 €/hora

II.- ADVERTIR a l’empresa adjudicatària que, d’acord amb l’article 153 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, una vegada transcorreguts els 15 dies hàbils
dels que es disposa per interposar recurs especial en matèria de contractació, i sempre que
aquest no hagi estat interposat, se la requerirà per tal que comparegui a FORMALITZAR el
present contracte dins els cinc dies subsegüents.
III.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han participat en el present
procediment.
IV.- ORDENAR que, una vegada formalitzat el contracte, es procedeixi a la seva PUBLICACIÓ
en el Diari Oficial de la Unió Europea i en el Perfil de contractant d’aquesta entitat que es troba
a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 18 d’octubre de 2019

Antoni Cahner Monzó
Director General de la Fundació i
Gerent de la Universitat Oberta de Catalunya
Contra aquesta resolució podrà interposar-se recurs especial en matèria de contractació regulat
a l’article 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
El termini per a interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de 15 dies hàbils,
a comptar d’acord amb allò establert en l’article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós
administratiu conforme a allò que disposa a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciosa administrativa.

3

