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RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
CONTRACTE RELATIU ALS SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT PER A LA SEGONA
FASE DE LA PLATAFORMA DE MOBILITAT PER BSM
PROCEDIMENT BASAT EN L’ACORD MARC PER L’HOMOLOGACIÓ DE
PROVEÏDORS EN DIFERENTS ÀMBITS D’ACTIVITAT PER A LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS DE PROJECTES TIC PER A BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
(LOT 5)
NÚM. D’EXPEDIENT: 2020SI0023ACV06

L’òrgan de contractació de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. en relació a l’expedient
de contractació relatiu a l’expedient a dalt referenciat.


Vistos els informes així com l’acord de classificació adoptat per de la Mesa de
Contractació en data 11 de juliol de 2022.



Vist que es va requerir a Consultoria Tècnica Nexus Geografics, S.L. la
documentació establerta a la clàusula 13 del Plec de Clàusules Particulars per ser
l’empresa que ha formulat la proposta amb millor relació qualitat-preu d’acord amb
els criteris d’adjudicació previstos en el Plec de Clàusules Particulars.



Vista la verificació del compliment, per part de l’empresa Consultoria Tècnica Nexus
Geografics, S.L. d’acord amb la classificació, del requeriment efectuat en temps i
forma.

ACORDA
Primer.- ADJUDICAR el contracte relatiu als Serveis de desenvolupament per a la
segona fase de la plataforma de mobilitat per BSM, amb número d’expedient
2020SI0023ACV06, a la societat Consultoria Tècnica Nexus Geografics, S.L., amb CIF
B-17525429 i domiciliada a carrer Joaquim Botet i Sisó, 6, 17003, de Girona per un termini
d’execució d’UN (1) ANY i un import global i màxim de DOS-CENTS DIVUIT MIL CENT
VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (218.124,80,00.-€), abans IVA,
d’acord amb el següent desglossament:
a)

Import per al anàlisi, desenvolupament, proves, implantació i imposta en marxa de la
millora d’arquitectura i funcional del sistema:..............................32.000,00€, abans IVA.
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b)

Partida alçada per atendre els serveis de desenvolupament per a la segona fase de la
plataforma de mobilitat per a Barcelona Serveis Municipals, S.A.:........186.124,80€,
abans IVA.
Els preus unitaris ofertats pel licitador adjudicatari, que seran d’aplicació als serveis
efectivament realitzats en base a l’anterior partida alçada són els següents:
-

Desenvolupador sènior App:...............................................50,00 €/hora, abans IVA
Desenvolupador sènior Backend (.net/java):........................40,00€/hora, abans IVA

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses que
han participat en el present procediment de contractació.
Tercer.- ORDENAR LA PUBLICACIÓ del present acord al Perfil del Contractant de la
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- REQUERIR a l’empresa adjudicatària perquè formalitzi el contracte.
Cinquè.- ADVERTIR que contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d’acord amb
el previst a l’article 44.6 de la LCSP, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent
a aquell en que es remeti la notificació de l’acte impugnat.
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Barcelona,

Sra. Marta Labata Salvador
Directora General
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
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