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Resolució

d’adjudicació

de

la

licitació

per

a

l’homologació de proveïdors d’una plataforma de gestió
d’esdeveniments i serveis associats

El director general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC en endavant),
actuant d’acord amb els articles 14 i 17 dels Estatuts i de conformitat amb allò previst a la
normativa de Contractació Pública d’aplicació, en base als següents:

Antecedents
Que consta que es pretén l’ homologació de proveïdors d’una plataforma de gestió
d’esdeveniments i serveis associats i que les Universitat de Barcelona, Politècnica de Catalunya,
Pompeu Fabra, de Lleida, Rovira i Virgili, Oberta de Catalunya, i, el Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya participen en la licitació.
Primer:

Que consta la proposta del director de Serveis TIC del CSUC on es justifica la
necessitat dels serveis i el procediment escollit i la tramitació de la licitació conforme a dret.
Segon:

Que consta que, l’únic licitador que ha presentat oferta, en temps i forma, ha estat
SYMPOSIUM BY EMAGISTER S.L.
Tercer:

Que, de conformitat amb els informes econòmics i tècnics, que consten a l'expedient
de contractació, el licitador SYMPOSIUM BY EMAGISTER S.L ha presentat una oferta que
ofereix una relació cost-eficàcia d’acord amb els criteris de valoració del plec de clàusules
administratives.
Quart:

La puntuació de l’oferta és,
Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules
LICITADOR

Oferta econòmica obligatòria
(serveis bàsics)

Oferta econòmica opcional
(packs de serveis
complementaris)

TOTAL

950

50

1000

SYMPOSIUM BY EMAGISTER S.L

Cinquè: Que

consta la tramitació de la licitació de conformitat amb la normativa vigent.
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Sisè:

Que consta que SYMPOSIUM BY EMAGISTER S.L ha aportat la documentació prèvia
a l’adjudicació exigida al PCAP, complint plenament amb les exigències especificades.

Resolc
ACCEPTAR la valoració de l’oferta i la proposta d’adjudicació de la Mesa de
contractació, d’acord amb els informes tècnics i econòmics de valoració de l’oferta que
consten en l’expedient administratiu de contractació.
Primer:

HOMOLOGAR al licitador SYMPOSIUM BY EMAGISTER S.L com proveïdor
d’una plataforma de gestió d’esdeveniments i serveis associats, en les condicions fixades als
plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
Segon:

L’homologació del licitador l’habilita per participar en els contractes basats de l’acord marc
que es convoquin i formalitzin amb les característiques i termes previstos als plecs de clàusules
administratives i prescripcions tècniques.
NOTIFICAR aquest acord a l’adjudicatari i publicar el mateix al Perfil del
Contractant i en el Diari Oficial de la Unió Europea.
Tercer:

INDICAR que la present resolució, exhaureix la via administrativa, i contra la mateixa
es podrà interposar, alternativament, recurs especial en matèria de contractació davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini dels quinze (15) dies hàbils
següents a la notificació de l’adjudicació, o bé recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat
del Contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la notificació. Tot això, sens perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que
s’estimi més convenient
Quart:

Atès que la licitació és harmonitzada i l’adjudicació susceptible de recurs especial en
matèria de contractació FORMALITZAR el contracte, i publicar la formalització, un cop
passats quinze dies hàbils a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Cinquè:
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