E-300700/04-07-17 DAM2
Resolució d’adjudicació
Dades bàsiques del contracte
Núm. expedient: E-300700/04-07-17 DAM2
Procediment: basat d’acord marc
Objecte: Serveis associats a la suite Atlassian per posar en producció el mòdul Jira
Service Desk de la Universitat Pompeu Fabra
Antecedents
1. El 16 de setembre de 2019 s’aprova l’expedient de contractació identificat en
l’apartat de dades bàsiques del contracte basat en el lot 1 de l’Acord Marc
d’homologació de proveïdors per a la prestació de serveis associats a la suite
Atlassian adjudicat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
mitjançant el seu Expedient 17/17 (en endavant, Acord Marc 17/17).
2. D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars de l’Acord Marc
17/17, s’han convidat a totes les empreses homologades.
3. Dins el termini fixat a la invitació, han presentat proposició totes les empreses
homologades.
4. El 27 de setembre de 2019, es celebra la Mesa de Contractació en sessió pública
i es fa l’obertura dels sobres únics. Un cop es comprova que la documentació
administrativa presentada és correcta, s’acorda l’admissió de totes les empreses
a la licitació. Seguidament s’obren les ofertes econòmiques, que són les següents:
Licitador
GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMÁTICA SA
UTE ALFATEC-INLOGIQ
ECONOCOM SERVICIOS, SA
APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, SA
UTE SOPRA STERIA ESPAÑA, SAU – XPAND SOLUTIONS E
NOVAS TECNOLOGIAS, LDA

Preu ofert sense IVA

19.908,00 €
25.960,80 €
26.272,80 €
18.597,60 €
28.724,64 €

L’empresa UTE SOPRA STERIA ESPAÑA, SAU – XPAND SOLUTIONS E NOVAS
TECNOLOGIAS, LDA queda exclosa ja que presenta una oferta econòmica que
supera el pressupost base de licitació i, alhora, el preu unitari ofert pel concepte
de cap de projecte, supera l’oferta realitzada per l’empresa en l’Acord marc i el
preu màxim de l’Acord marc.
A continuació i en sessió privada, la Mesa valora les ofertes i proposa com a
adjudicatària a APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, SA, ja que és la
empresa que presenta la millor oferta econòmica.
5. L’empresa proposada adjudicatària ha constituït la garantia definitiva en els
termes en què ha estat requerida.
Fonaments de dret
1. D’acord amb el què disposa l’article 198 del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en
endavant “TRLCSP”) i de conformitat amb el Plec de clàusules administratives
particulars de l’Acord Marc d’homologació de proveïdors per a la prestació de
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serveis associats a la suite Atlassian adjudicat pel Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC (exp. 17/17) que regula la present contractació
en relació a l’adjudicació del contracte i la notificació de l’adjudicació.
2. L’article 192.2 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats per Decret
209/2003, de 9 de setembre i modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9 de
novembre i per ACORD GOV/129/2015, de 4 d’agost, el rector és l’òrgan de
contractació de la Universitat.
En virtut de la delegació de l’exercici de la competència efectuada pel rector
mitjançant resolució de data 24 de maig de 2017 de delegació de competències,
modificada per la resolució del rector de 7 de gener de 2019, totes les actuacions
inherents a la contractació administrativa que la legislació en matèria de
contractes del sector públic atribueix al rector com a òrgan de contractació
correspon al vicerector de direcció de projectes per a la comunitat universitària
d’aquells contractes d’import inferior a 600.000,00€, IVA exclòs.
RESOLC:
Primer. Adjudicar identificat en l’apartat de dades bàsiques del contracte basat en
el lot 1 de l’Acord Marc 17/17 a l’empresa APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE
SISTEMAS, SA amb CIF A80827694, pels imports següents:
Import sense IVA
18.597,60 €

IVA
3.905,50 €

Import (IVA inclòs)
22.503,10 €

Segon. Que es publiqui la present resolució en el perfil del contractant.
Tercer. Que es notifiqui aquesta resolució a l’empresa adjudicatària.
Quart. D’acord amb l’art. 156 TRLCSP, l’empresa adjudicatària disposa d’un termini
de 15 dies hàbils per formalitzar el contracte, a comptar des del dia següent de la
notificació d’aquesta resolució.
Cinquè. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà
interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la
resolució en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Alternativament,
es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant de la Jurisdicció
Contenciosa-Administrativa en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà
de la recepció de la present notificació d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

Ramon Villanova Fortuny
Vicerector de direcció de projectes per a la comunitat universitària
P.D. Resolució del Rector de 24/05/17, modificada per la resolució del rector de 7/1/19.
Barcelona, a 30 de setembre de 2019.
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