ADJUDICACIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ CRG05/16

(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
28 de Juny de 2016, 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 la
següent empresa:
ABAST SOLUTIONS, S.A.



Vista l’Acta d’obertura de la proposta tècnica de data 5 de Juliol
de 2016, en la que es fa constar la valoració de les propostes
tècniques presentades per l’únic licitador 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.



Vista l’Acta d’obertura de proposicions econòmiques de data 13
de Juliol de 2016, en la que es fa constar la oferta presentada per
la empresa licitadora i el termini d’execució ofertat per la mateixa.



Vist l’Informe Tècnic de data 18 de Juliol de 2016 on s’avaluen i
valoren les ofertes tècniques i econòmiques presentades per l’únic
licitador, i que forma part de l’expedient de contractació.
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Vist els següents criteris d’Adjudicació:

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Oferta Econòmica
PUNTS OFERTA ECONÒMICA

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Millora en els acords de nivell de servei descrits a la
clàusula 13 del Plec de Prescripcions Tècniques,
apartat Prioritat Alta (Crítica/Urgent)
Metodologia de Treball: Planificació de l’activitat al llarg
de contracte i pla d’assegurament de la qualitat del
servei
Metodologia de Treball: Proposta d’altres millores
diferents a les indicades anteriorment.
Business Intelligence
Metodologia de Treball: Proposta d’altres millores
diferents a les indicades anteriorment.
Integració E-Business Suite
PUNTS OFERTA TÈCNICA

PUNTS TOTALS

ABAST SOLUTIONS,
S.A.
50

Punts Màxims

50

50

20

20

10

10

10

10

10

10

50

50

100

100

50

HA ACORDAT / HA RESOLT:


ADJUDICAR a l’empresa ABAST SOLUTIONS, S.A. domiciliada al
Carrer Equador 39-45, 08029, Barcelona amb NIF A58137423, el
contracte relatiu al “Servei de Manteniment d’Aplicacions i de
Revisió de Desenvolupaments del Sistema de Gestió Oracle EBusiness Suite del CRG” per un import de 142.800,00 euros i una
vigència de 24 mesos, d’acord amb l’informe de valoració de les
ofertes abans esmentat que s’accepta; REQUERIR a l’adjudicatari
perquè en el termini de 5 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 7.140,00
euros, i presenti la documentació justificativa indicada al Plec de
Clàusules Particulars.
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ORDENAR la PUBLICACIÓ de la present adjudicació al PERFIL
DE CONTRACTANT.

Barcelona, a 18 de Juliol de 2016

CPISR-1 C
Bruna
Vives Prat
Signat:
Bruna Vives
Gerent CRG
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