ADJUDICACIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ CRG08/15

(L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ), a la vista de la Proposta d’adjudicació
elevada per la Mesa de Contractació/Unitat Tècnica i en base als
següents fets:


Vista l’Acta de constitució de la Mesa de contractació/Unitat
Tècnica i d’obertura de la documentació administrativa de data
13 de Juliol de 2015, a través de la qual es deixa constància del
compliment dels requeriments administratius establerts en el Plec
de Clàusules Particulars i s’acorda admetre a licitació a les
següents empreses:
-

CAST INFO, S.A.
DAVINCI TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.
GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A.U.
OPENTRENDS SOLUCIONES Y SISTEMAS, S.L.

i excloure a les següents empreses:
- BASE TECHNOLOGY & INFORMATION SERVICES, S.L.
- INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L.
- YMBRA SOLUCIONES, S.L.


Vist l’Informe Tècnic de data 19 d’Agost de 2015 on s’avalua i
valora la oferta tècnica i econòmica presentada pel licitador, i que
forma part de l’expedient de contractació.



Vista l’Acta d’obertura de les propostes tècniques de data 24
d’Agost de 2015, en la que es fa constar la valoració de la
proposta tècnica presentada per cadascun dels licitadors d’acord
amb els criteris de valoració establerts a l’Annex 6 del Plec de
Clàusules Particulars així com en atenció al Plec de Prescripcions
Tècniques.
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Vista l’Acta d’obertura de proposicions econòmiques de data 07
de Setembre de 2015, en la que es fan constar les ofertes
presentades per les empreses licitadores.



Vist el quadre de valoració global dels criteris d’Adjudicació:

HA ACORDAT / HA RESOLT:


ADJUDICAR a l’empresa CAST INFO, S.A. domiciliada a la
Ronda Sant Pere, 52, 3a planta, 08010, Barcelona amb NIF
A60367570, el contracte relatiu al “Serveis Informàtics per la
Construcció d’un nou Sistema d’Intranet i Portals Externs pel
CRG” per un import de 80.000,00 euros, d’acord amb l’informe de
valoració de les ofertes abans esmentat que s’accepta; REQUERIR
a l’adjudicatari perquè en el termini de 15 dies hàbils des de la
data de publicació de l’adjudicació en el Perfil de Contractant
d’aquesta entitat constitueixi la garantia definitiva, per un import
de 3.200,00 euros, i presenti la documentació justificativa
indicada al Plec de Clàusules Particulars.



ORDENAR la PUBLICACIÓ de la present adjudicació al PERFIL
DE CONTRACTANT.

Barcelona, a 09 de Setembre de 2015
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