Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació

DECRET
Adjudicar la contractació del subministrament consistent en la subscripció i
suport de llicències ADOBE per a la Diputació de Barcelona (exp. 2019/00010493)
Fets
1. Per decret núm. 10267 del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans,
Hisenda i Serveis Interns, de 23 de setembre de 2019, es va aprovar l’expedient de
contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment obert amb una
pluralitat de criteris d’adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada i
susceptible de recurs especial en matèria de contractació, relatiu a la Subscripció
i suport de llicències ADOBE per a la Diputació de Barcelona, amb un
pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris, de 116.508,00 €
més 24.466,68 € en concepte de 21% d’IVA.
2. El corresponent anunci de licitació es va publicar en el perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona de data 26 de setembre de 2019.
3. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 16
d’octubre de 2019, va obrir els sobres A corresponents a la documentació
administrativa de les empreses següents:
Plica núm. 1: REGLA DE 3, SCCL
Plica núm. 2: SBS SEIDOR, SL
4. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en sessió de data 23
d’octubre de 2019, va obrir els sobres B corresponents als criteris avaluables de
forma automàtica de les empreses presentades i admeses que van presentar les
ofertes següents:
- L’empresa REGLA DE 3, SCCL presenta la següent oferta:


Proposició econòmica:

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

OFERTA DEL
LICITADOR
Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

Adobe Creative Cloud
for teams All Apps

855,00 € /anual

835,00 € /anual

Producte unitari Adobe

366,00 € /anual

355,00 € /anual
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Jornades (de 4 hores) de formació presencial sobre l’ús del programari:
Marqueu amb una X
1 jornada
2 jornades
3 jornades



X

Ampliació de la bossa d’hores de suport presencial:
Marqueu amb una X

30 hores (obligatori segons clàusula 3 del PPT)
40 hores
50 hores
60 hores

X

- L’empresa SBS SEIDOR, SL presenta la següent oferta:




Proposició econòmica:

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

OFERTA DEL
LICITADOR
Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

Adobe Creative Cloud
for teams All Apps

855,00 € /anual

835,00 € /anual

Producte unitari Adobe

366,00 € /anual

350,00 € /anual

Jornades (de 4 hores) de formació presencial sobre l’ús del programari:
Marqueu amb una X
1 jornada
2 jornades
3 jornades

X
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Ampliació de la bossa d’hores de suport presencial:

30 hores (obligatori segons clàusula 3 del PPT)
40 hores
50 hores
60 hores

Marqueu amb una X
X

5. Els criteris d’adjudicació, avaluables de forma automàtica, que es van tenir en
compte a l’hora de considerar quina era la millor proposta relació qualitat-preu van
ser els aprovats a la clàusula 1.11) del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, en endavant PCAP, que es reprodueixen a continuació:
“Criteris avaluables de forma automàtica (100%)
Criteri 1: Preu.......................................................................................... fins a 73 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la
màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA exclòs i la màxima
puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a
l’oferta més elevada.
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en
més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes
que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es
calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest
supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova
mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
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En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en
la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a
la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article
42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més
baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació:
- Oferta del licitador: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs
(A), pel nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula
1.3 del present plec. A continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el
resultat de la suma és l’oferta del licitador.
1) AxB = C
2) C1+C2= Oferta del licitador
- Preu de licitació: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs
(A), pel nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula
1.3 d’aquest plec. A continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el resultat
de la suma és el preu de licitació.
1) AxB = C
2) C1+C2= Preu de licitació
Criteri 2: Jornades (de 4 hores) de formació presencial sobre l’ús del programari
Adobe a grups de 10 usuaris de Diputació................................................fins a 15 punts
1 jornada........................................................................................5 punts
2 jornades....................................................................................10 punts
3 jornades....................................................................................15 punts
Criteri 3: Ampliació de la bossa d’hores de suport presencial................ fins a 12 punts
30 hores (obligatori segons cl. 3 PPT)..............................................0 punts
40 hores..........................................................................................4 punts
50 hores..........................................................................................8 punts
60 hores........................................................................................12 punts
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que
disposa l’article 150.3 LCSP.”
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6. La Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en la mateixa sessió
de data 23 d’octubre de 2019, va calcular, en primer lloc, el llindar de la baixa
anormal en relació a les ofertes econòmiques presentades i, en segon lloc, la
puntuació obtinguda per les empreses en la resta de criteris, observant que,
d’acord amb la clàusula 1.15 del PCAP, les ofertes presentades no eren
anormalment baixes, per la qual cosa va calcular la puntuació total d’aquestes
empresa, que resta com segueix:

CRITERI 1

EMPRESES

REGLA DE 3
SCCL
SBS
SEIDOR SL

Preu ofert

Producte
unitari
Adobe

835,00 100.200,00
835,00 100.200,00

Adobe
Creative

CRITERI 2

Suma
criteris
2i3

TOTAL
PUNTS

12

27,00

35,05

1

0

10,00

18,59

2

Punts
criteri
1:
Preu

Criteri 2:
formació
presencial

Punts
Criteri 2

Criteri 3:
Bossa
d'hores

Punts
Criteri
3

8,05

3

15

60

3.008,00

8,59

2

10

30

25.556,00

73,00

Preu ofert

Preu total
ofert
IVA exclòs

Diferència

355,00

13.490,00

113.690,00

2.818,00

350,00

13.300,00

113.500,00
90.952,00

Llindar

CRITERI 3

Ordre

Finalment, la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, en la mateixa
sessió de 23 d’octubre de 2019, va proposar l’adjudicació del contracte de
Subscripció i suport de llicències ADOBE per a la Diputació de Barcelona, a
l’empresa REGLA DE 3, SCCL, amb NIF F60249232, d’acord amb la seva oferta
abans reproduïda.
7. Cal ajustar la despesa autoritzada inicialment en l’expedient de contractació, per
adequar-la a l’import de l’oferta econòmica de l’empresa proposada com
adjudicatària, de conformitat amb el detall següent:
Exercici
2020
2021

Import
-1.570,58 €
-1.839,20 €

Orgànic
14200
14200

Programa
92600
92600

Econòmic
20600
20600

8. Cal disposar la despesa pluriennal de 137.564,90 € (IVA inclòs), derivada
d’aquesta contractació amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es
detallen a continuació, tot sotmetent la seva efectivitat a la condició suspensiva
d’existència de consignació adequada i suficient en el pressupost corresponent:
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Exercici
2020
2021

Import
63.301,15 €
74.263,75 €

Orgànic
14200
14200

Programa
92600
92600

Econòmic
20600
20600

Fonaments jurídics
1. De conformitat amb la clàusula 1.15) del Plec de clàusules administratives
particulars les ofertes presentades i admeses en aquest procés de licitació no eren
anormalment baixes.
2. L’article 117.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
estableix que els contractes es poden adjudicar i formalitzar encara que la seva
execució, ja sigui en una o en diverses anualitats, s’hagi d’iniciar en l’exercici
següent. Per fer efectiva aquesta previsió, l’autorització de la despesa
corresponent al present expedient de tramitació avançada, s’haurà de sotmetre a
la condició suspensiva, que per a la despesa esmentada existeixi consignació
adequada i suficient en el corresponent pressupost.
3. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 150 i
concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència, amb efectes d’1 de
gener de 2020.
4. La competència per aprovar aquesta resolució correspon al president delegat de
l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, d’acord amb el que preveu
l’apartat setè II.1.a) del Decret núm. 8924/19, de 23.7 (BOPB de 25.7.2019),
modificat per Decret núm. 8985/19, de 26.7 (BOPB de 30.7.2019) i per Decret
núm. 9775/19, de 13.9 (BOPB de 18.9.2019), de nomenaments i delegacions
conferides per la Presidència a favor dels òrgans unipersonals.

Per tot l’exposat, es proposa l’adopció de la següent
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RESOLUCIÓ
Primer. ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de
Serveis Interns i Sector Públic, reunida en sessió de data 23 d’octubre de 2019, la
contractació no harmonitzada relativa a la Subscripció i suport de llicències ADOBE
per a la Diputació de Barcelona, a l’empresa REGLA DE 3, SCCL, amb NIF
F60249232, d’acord amb la seva oferta:


Proposició econòmica:

Adobe Creative Cloud
for teams All Apps
Producte unitari
Adobe

Preu unitari
(IVA exclòs)

Import 21% d’IVA

Total preu unitari
(IVA inclòs)

835,00 € /anual

175,35 €

1.010,35 € /anual

355,00 € /anual

74,55 €

429,55 € /anual



Realitzar 3 jornades (de 4 hores) de formació presencial sobre l’ús del
programari.



Ampliar 60h la bossa d’hores de suport presencial.

Segon. REAJUSTAR comptablement les aplicacions pressupostàries aprovades
inicialment, per adequar-les a l’import de l’oferta econòmica de l’empresa proposada
com a adjudicatària, de conformitat amb el detall següent:
Exercici
2020
2021

Import
-1.570,58 €
-1.839,20 €

Orgànic
14200
14200

Programa
92600
92600

Econòmic
20600
20600

Tercer. DISPOSAR la despesa pluriennal de 137.564,90 € (IVA inclòs) derivada
d’aquesta contractació, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es detallen a
continuació, tot sotmetent la seva efectivitat a la condició suspensiva d’existència de
consignació adequada i suficient en el pressupost corresponent:
Exercici
2020
2021

Import
63.301,15 €
74.263,75 €

Orgànic
14200
14200

Programa
92600
92600
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Quart. ESTABLIR l’ordre del licitador que no ha resultat adjudicatari de conformitat
amb la proposta de la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, reunida
en sessió de data 23 d’octubre de 2019, d’acord amb el detall següent:
Resta en segon i últim lloc l’empresa SBS SEIDOR, SL.
Cinquè. COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de formalitzar el contracte
electrònicament quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es
produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació
de la present resolució.
Sisè. NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de
contractant de la Diputació de Barcelona.
Setè. PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

2019/0010493

Objecte
Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable Altres serveis

Ref. Interna
Acte de referència

DIR. SERVEIS TECNOLOGIES I SIST. CORPOR.
Ser. Contractació
D0510SE01 Mixtos Obert
Decret d'adjudicació de la contractació de la subscripció i suport de llicències
ADOBE per a la Diputació de Barcelona
Adjudicar la contractació de la subscripció i suport de llicències ADOBE per a
la Diputació de Barcelona
REGLA DE 3 SCCL - F60249232
1902900748 - -3.409,78€ IVA inclòs
1903004370 - 137.564,90€ IVA inclòs
CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor.
Of. Prevenció de Riscos Laborals
BR/LR (41553)
D 10267/2019

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Carles Manel Barnés Garcia (SIG)
Promotor
Coordinador/a
CPISR-1 C Jordi Pericàs Torguet

Acte
Proposa

Data acte
14/11/2019, 11:45

Proposa

15/11/2019, 14:21

Intervenció General

CPISR-1 C Josep Abella Albiñana

Informat de
conformitat (f.l.p.)

19/11/2019, 14:04

President/a delegat d'àrea

Carlos Ruíz Novella (SIG)

Resol

19/11/2019, 18:48

Secretària General

CPISR-1 C Petra Mahillo Garcia

Dona fe, als efectes 20/11/2019, 09:21
de l'art. 3.2.e) del
RD 128/2018
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