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RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT DE LLICÈNCIES ADOBE A LA UNIVERSITAT OBERTA DE
CATALUNYA
(EXP. OSE00042/2019)

I.- Per part de la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, «UOC»), s’ha iniciat el
procediment de contractació relatiu al « Subministrament de llicències Adobe per a la
Universitat Oberta de Catalunya », amb número d’expedient OSE00042/2019. Tota vegada que
el valor estimat del contracte és de 34.050 euros, aquest expedient s’ha dut a terme mitjançant
el procediment obert.
II.- En data 31 de juliol de 2019 va publicar-se a la Plataforma de Contractació de la Generalitat
de Catalunya, a la qual s’hi troba el Perfil de contractant d’aquesta entitat, l’anunci de
convocatòria del procediment de contractació que ens ocupa. En l’anunci indicat es va fixar
com a data i hora límit de presentació de les ofertes el dia 16 d’agost de 2019, a les 14:00
hores, i es deixa constància que, en atenció a les dades que figuren en el registre d’aquesta
entitat, va presentar la seva oferta les empreses següents:



HIBERUS SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L.
SOFTWARE CIENTIFICO, S.L.

III.- Segons consta en l’acta de constitució de la Mesa de Contractació i de qualificació de la
documentació general emesa en data 23 de setembre de 2019, l’empresa HIBERUS
SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L., va presentar la documentació de forma correcte i va ser
admesa al procediment de licitació. L’empresa SOFTWARE CIENTIFICO, S.L. va presentar la
documentació amb defectes esmenables, per la qual cosa se li va atorgar de termini fins el dia
1 d’octubre de 2019, a les 16:00 hores, per procedir a esmenar els defectes o omissions que
s’havien detectat.
Es fa constar que la empresa esmentada a l’apartat anterior ha esmenat correctament la
documentació aportada en el Sobre 1 i, per tant, ha estat admesa com a licitadora en el
procediment de contractació.

IV.- En data 2 d’octubre de 2019 es va procedir en acte públic a l’obertura de l’oferta econòmica
proposada al Sobre núm. 3. La puntuació total atorgada al licitador en relació amb l’oferta
econòmica és la següent:

Subministrament de llicències Adobe

Puntuació proposta
econòmica

Puntuació total

SOFTWARE CIENTIFICO, S.L.

99,92

99,92

HIBERUS SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.L

99,69

99,69

V.- Vista la proposta d’adjudicació emesa per la Mesa de Contractació en data 3 d’octubre de
2019, l’adjudicació queda motivada en la següent manera:
L’oferta presentada per SOFTWARE CIENTIFICO, S.L. és oferta econòmica més avantatjosa.

En conseqüència, vista la documentació i dut a terme tot el procés, aquest Òrgan de
Contractació

RESOL

I.- ADJUDICAR el procediment relatiu al Subministrament de llicències Adobe per a la
Universitat Oberta de Catalunya, amb número d’expedient OSE00042/2019, al següent
empresari:



SOFTWARE CIENTIFICO, S.L.

Producte

Adobe Pro
Creative Cloud Shared Device
License
2Gb para equipos (con
servicios)

Cost anual per
Full Time
Equivalent
(sense IVA)

Import IVA

Cost anual per
Full Time
Equivalent (amb
IVA)

4,85 €

1,02 €

5,87 €

116,40 €

24,44 €

140,84 €

II.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han participat en el present
procediment.
III.- ORDENAR la PUBLICACIÓ de la present resolució al Perfil del Contractant d’aquesta
entitat.

Barcelona, 21 d’octubre de 2019.
Signa,

Antoni Cahner Monzó
Director General de la Fundació i
Gerent de la Universitat Oberta de Catalunya

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
d’alçada regulat als articles 121 i 122 de la LPACAP, davant de la Secretaria d’Universitats i
Recerca, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acte que
s’impugni, d’acord amb allò que estableix els articles 44.6 i 47 de la LCSP.

