Resolució d’adjudicació
Expedient núm. 5_CSA_2019
Assumpte Contractació dels serveis de manteniment del portal X-Clinic per al
Consorci Sanitari de l’Anoia
Procediment obert simplificat, tramitació ordinària.
Data aprovació de la despesa plurianual pel Consell Rector: 23/07/2019
Data d’incoació 03/12/2019
Valor estimat del contracte: 91.800 euros sense IVA
Pressupost de licitació (24 mesos) 34.000 euros sense IVA
Partida IVA (21 %) 7.140 euros

Antecedents
En data 3 de desembre de 2019 es va incoar l’expedient de contractació dels serveis
de manteniment del portal X-Clinic per al Consorci Sanitari de l’Anoia.
En data 18 de desembre de 2019 es va aprovar l’expedient de contractació dels serveis
de manteniment del portal X-Clinic per al Consorci Sanitari de l’Anoia.
Que ha presentat oferta a aquesta licitació l’empresa:
NexTReT SL
Que en data 13 de gener de 2020 es va procedir a l’obertura del Sobre A que conté els
criteris sotmesos a un judici de valor.
Que en data 17 de gener de 2020 es va procedir a l’aprovació de l’informe de valoració
emès pel Director de Sistemes d’informació, i el dia 20 de gener de 2020 es procedeix
a l’obertura del sobre B que conté els criteris quantificables automàticament.
En data 22 de gener de 2020 la Mesa de contractació va elevar a aquest òrgan de
contractació la proposta d’adjudicació.
En data 22 de gener de 2019 es va sol·licitar a l’empresa NexTReT SL, que aportés la
documentació necessària per formalitzar el contracte.
Fonaments de dret
Donat que s’han complert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del
contracte pel sistema de procediment obert.
En compliment del que disposa l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contracte del Sector Públic, la proposta presentada no ha estat declarada
desproporcionada o anormal d’acord amb la puntuació obtinguda en aplicar els criteris
d’adjudicació.
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D’acord amb l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contracte del Sector
Públic, requerit al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa i
presentada la documentació.
Resolució
Per tant, resolc
1. Adjudicar el contracte administratiu dels serveis de manteniment del portal X-Clinic
per al Consorci Sanitari de l’Anoia a l’empresa NexTReT SL, per un import de
33.320 euros sense IVA
1. Notificar la present resolució a l’interessat.
2. Publicar l’adjudicació en el Perfil del contractant.
3. Contra aquesta resolució podrà interposar-se recurs d’alçada davant el superior
jeràrquic en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
resolució. El recurs d’alçada s’entendrà desestimat si no ha recaigut i s’ha notificat
resolució expressa en el termini de 3 mesos des de la data d’interposició.
La resolució del superior jeràrquic corresponent a l’estimació o desestimació,
expressa o presumpta, del recurs d’alçada, posa fi a la via administrativa, quedant
expedita la interposició recurs contenciós-administratiu davant els Jutjats del
Contenciós Administratiu de la Ciutat de Barcelona, d’acord amb l’art. 8.3 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, en
el termini de dos mesos des de l’endemà de la data de notificació de la resolució,
si és expressa, o de sis mesos des de l’endemà de la data en la qual s’hauria
d’haver dictat, si aquesta no s’ha produït. No obstant, 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, potestativament les empreses licitadores podran
interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un (1) mes a comptar des de l’endemà de la data de la publicació de la resolució.

Ferran García i Cardona
Gerent
Igualada, 5 de febrero de 2020
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