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VALORACIÓ INICIAL PROPOSTES
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Adquisició del dret d’ús i manteniment de les llicències d’Intergraph per a l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya
EXPEDIENT S-529/19 (ICGC-2019-00048)
1. ANTECEDENTS
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, (en endavant, “ICGC”), ha incoat un
procediment negociat sense publicitat per raons d’exclusivitat per tal d’adjudicar el
contracte indicat a l’encapçalament d’aquest informe.
En aquest sentit, en data 1 d’abril de 2019 es va publicar al perfil del contractant de
l’ICGC, un anunci d’accés exclusiu i, en la mateixa data es va comunicar aquest accés a
l’única empresa licitadora, INTERGRAPH ESPAÑA, S.A. atesa la naturalesa d’aquest
procediment.
L’aspecte susceptible de negociació en aquest procediment va ser la proposta
econòmica.
El pressupost base de licitació del present contracte és de cent seixanta-nou mil quatrecents euros (169.400.00 €) i es desglossa de la manera següent:
Pressupost:
Import total de l’IVA (21%)
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

140.000,00 €
29.400,00 €
169.400,09 €

Dins del termini atorgat per a presentar una oferta econòmico-tècnica, amb les condicions
establertes al plec de prescripcions tècniques (en endavant, “PPT”) i al plec de clàusules
administratives (en endavant, “PCA”), l’empresa va respondre en temps i forma.
Es va analitzar la documentació presentada per l’empresa licitadora essent necessari
esmenar alguns defectes que van ser satisfets correctament.
L’Àrea de Geosistemes, que subscriu el present informe, ha comprovat que la proposta
presentada per INTERGRAPH ESPAÑA, S.A., compleix amb els requeriments tant
tècnics com econòmics inclosos en el PCA i en el PPT.

2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
D’acord amb l’apartat L del quadre de característiques del contracte, es valora la
proposta econòmica amb un màxim de 100 punts. No s’estableix fórmula de valoració
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atès que es tracta d’un procediment negociat sense publicitat amb una única empresa
licitadora per concórrer el supòsit habilitant de l’article 168 a) 2º LCSP.
3. AVALUACIÓ INICIAL DE LES OFERTES
En aplicació dels criteris establerts en l’apartat 2 d’aquest informe, la valoració inicial de
l’oferta presentada per l’única empresa licitadora és la següent:
EMPRESA LICITADORA

Import ofertat
(IVA no inclòs)

Valoració

INTERGRAPH ESPAÑA, S.A.

140.000,00 €

100,00

A continuació, es procedirà a negociar l’oferta amb l’empresa admesa en relació amb
l’aspecte de negociació fixat (proposta econòmica) en la forma establerta en l’apartat E
del quadre de característiques del contracte del PCA.
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