Resolució d’adjudicació
Expedient núm. CSISESIL1917
Assumpte contractació dels serveis per a la implementació d’un gestor d’expedients de
contractació del Consorci Sanitari Integral
Procediment Simplificadíssim de la Llei de Contractes del Sector Públic tramitació
ordinària.
Data d’incoació 12 de desembre de 2019
Valor estimat de licitació (2 mesos) 30.000,00 euros sense IVA
Pressupost de licitació (2 mesos) 30.000,00 euros sense IVA
Partida IVA (21 %) 6.300,00 euros
Antecedents
En data 12 de desembre de 2019 es va iniciar l’expedient de contractació dels serveis
per a la implementació d’un gestor d’expedients de contractació del Consorci Sanitari
Integral.
En data 19 de desembre de 2019 es va aprovar l’expedient de contractació dels
serveis per a la implementació d’un gestor d’expedients de contractació del Consorci
Sanitari Integral.
En data 17 de gener de 2020 es va procedir a l’obertura del sobre del Sobre Únic.
Vista l’oferta presentada i l’informe de data 28 de gener de 2020 que ha elaborat el
Departament de Sistemes d’informació del Consorci Sanitari Integral la classificació
va ser la següent:
Ordre

Licitador

Puntuació Objectiva

Puntuació TOTAL

1

TECHEDGE ESPAÑA S.L.

100,00

100,00

Fonaments de dret
Donat que s’han complert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació
del contracte pel sistema de procediment ordinari – Simplificadíssim de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Atès que s’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del
contracte pel sistema de procediment obert simplificat abreujat en aplicació de l’article
159, apartat 6 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i
tràmit ordinari;
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Resolució
Per tant, resolc:
1. Acceptar i incorporar en la present resolució l’informe de valoració de data 28 de
gener de 2020 en el que es motiva l’adjudicació del contracte.
2. Adjudicar el contracte administratiu sobre el servei per a la implementació d’un
gestor d’expedients de contractació del Consorci Sanitari Integral a l’empresa
TECHEDGE ESPAÑA S.L. per un import de 30.000,00 euros sense IVA.
3. La vigència del present contracte serà de 2 mesos a comptar des de l’endemà de
la signatura de la Resolució d’adjudicació per part de l’empresa contractista.
4. D’acord amb l’article 122, 4) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes
del Sector Públic, els plecs que regeixen la present licitació formaran part del
contracte.
5. Notificar la present resolució als interessats.
6. Contra aquesta resolució i d’acord amb el que preveu l’article 121 i ss de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques podeu interposar recurs d’alçada davant el Consell
Rector 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, transcorreguts tres mesos des de la
data de la seva interposició, no ha recaigut resolució expressa.
La resolució del Consell Rector d’estimació o desestimació expressa o presumpta,
del recurs d’alçada posa fi a la via administrativa.
Contra aquesta, podrà interposar-se, si s’escau, recurs extraordinari de revisió
(art. 125) o, directament, recurs contenciós administratiu, d’acord amb allò
disposat per la Llei reguladora de la jurisdicció esmentada i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
(art. 122.3).
Firmado digitalmente
por
CARLOS
CONSTANTE (R:
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Carlos Constante i Beitia
Director general del Consorci Sanitari Integral
Firmado por
JOSE MANUEL NIETO (R: B82276585) el día 06/02/2020 con un
certificado emitido por AC Representación

José Manuel Nieto Navarro
En nom i representació de l’empresa Techedge España S.L. en virtut d’escriptura
pública atorgada en data 28 de gener de 2019 davant el notari de Madrid, Sr. José
Luis López de Garayo y Gallardo, amb núm. de protocol 325.
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Valoracions

S’ha rebut una única oferta, la presentada per l’empresa Techedge España S.L..
S’ha valorar l’oferta del proveïdor Techedge España S.L. amb les següents conclusions:
L’oferta contempla una solució que cobreix la definició i l’abast funcional del sistema, presenta
referencies en la gestió d’expedients electrònics i un equip de projecte amb experiència en la gestió
d’expedients electrònics,
A nivell econòmic, Techedge España S.L. presenta una oferta de 30.000,00€, import sense IVA, la
qual s’ajusta als criteris establerts en el plec, obtenint un 100% de la puntuació
D’acord a les puntuacions obtingudes de l’expedient CSISESIL1917, es proposa la seva adjudicació
a la mencionada empresa : Techedge España S.L.

L’Hospitalet de Llobregat, 28 de gener de 2020.
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Javier Grueso Mula
Director de sistemes d’informació del Consorci Sanitari Integral
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