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EI/OA Exp. 2017/0005884

A LA CIUTAT DE BARCELONA, a les 12 hores i 20 minuts del dia 31 de gener de
2018 es constitueix convocats en legal forma els seus membres, la Mesa de
Contractació de l'Àrea de Presidència que resta presidida pel Sr. Carles Barnés i
Garcia, cap del Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals: Sra.
Isidra Guardiola i Salinas, com a delegada de la secretària general, pel Sr. Gerard
Santafè i Civit, com a delegat de l’interventor general, pel Sr. José Domingo Mouriz i
Mayoral, responsable de Sistemes d'Informació de la Direcció de Serveis de Tecnologies
i Sistemes Corporatius i per la secretària de la Mesa Sra. Eva M. Inglada i Mulet, sense
que assisteixi cap empresa a aquest acte. Es constitueix la present Mesa per a la
lectura de l’informe dels criteris de judici de valor, l'obertura de pliques que fa
referència a l'oferta econòmica i proposta d’adjudicació, de la contractació relativa al
procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació corresponent al “Manteniment
correctiu, normatiu i desenvolupament de noves funcionalitats del sistema
informàtic SAP Recursos Humans de la Diputació de Barcelona”, tot això de
conformitat amb allò que disposa en els articles 150, 151, 160 i 320 del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i l’article 25, del Reial Decret
817/2009, de 8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del
Sector Públic.
S’aporta a la Mesa de Contractació l’informe tècnic dels criteris de judici de valor, emès
per la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, la part del qual
interessa diu el següent:
(...)
Informe de valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor del
procediment obert, amb pluralitat de criteris d’adjudicació, de serveis, relatiu a la
contractació del Manteniment correctiu, normatiu i desenvolupament de noves
funcionalitats del sistema informàtic de SAP Recursos Humans de la Diputació
de Barcelona, aprovat per decret de data 24 d’octubre de 2017 per un pressupost
màxim de licitació de 194.977,50 € biennals, més 40.945,28 € en concepte de 21%
d’IVA, d’acord amb el detall següent:
Part fixa
Part
variable

Pel manteniment correctiu i normatiu, un pressupost màxim biennal de
75.000,00 €, més 15.750,00 € en concepte del 21% d’IVA.
Pel desenvolupament de noves funcionalitats, un pressupost màxim
biennal, formulat en termes de preus unitaris, de 119.977,50 €, més
25.195,28 € en concepte del 21% d’IVA.

El tipus de licitació es concreta en els imports següents:
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Part fixa
Part
variable

Un import màxim biennal de 75.000,00 €, més 15.750,00 € en concepte
de 21% d’IVA.
Segons els següents preus unitaris màxims:
- Preu/hora programador: 27,50 €, més 5,78 € en concepte del 21% d’IVA.
- Preu/hora consultor: 42,50 €, més 8,93 € en concepte del 21% d’IVA.

El nombre estimat d’hores a realitzar durant el període de vigència inicial del contracte
serà el següent:
Hores programador
Hores consultor

1.309 hores
1.976 hores

En data 13 de desembre de 2017 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència va
procedir a l’obertura del sobre núm. 1, corresponent a la documentació administrativa
de la següent empresa:
-

Informática El Corte Inglés S.A.

En data 20 de desembre de 2017, la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència va
procedir a l’obertura del sobre núm. 2, corresponent als criteris que depenen d’un judici
de valor de l’empresa admesa a la licitació.
El criteri que depèn d’un judici de valor per a l’adjudicació d’aquest procediment obert i
recollit en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte, és el
següent:
1. Pla d’assumpció del servei.........................................................fins a 30 punts
Es valorarà:
-

La planificació detallada de les reunions (objecte, objectius, integrants,
lliurables, actes, documentació annexa, punts febles de les aplicacions,
propostes de millores) i de les fites.........................................fins a 20 punts

-

La proposta de recursos necessaris humans i materials necessaris i el seu
grau d’implicació, tan pel manteniment com per als desenvolupaments de
noves funcionalitats............................................................fins a 10 punts

La valoració de l’oferta presentada per l’empresa admesa tenint en compte aquest
criteris és la següent:
Criteri 1: Pla d’assumpció del servei................................................... fins a 30 punts
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Informática El Corte Inglés, S.A.
Planificació........................................................................................fins a 20 punts
-

Exposen de manera global (no particular al objecte del contracte) un “pla
d’establiment del servei”, sense aportar una possible planificació de reunions (a
partir de la descripció de les aplicacions a mantenir dins els annexos del plec
tècnic)
Puntuació atorgada: 0 punts

Proposta de recursos.......................................................................fins a 10 punts
-

Exposen de manera global (no particular al objecte del contracte) com
determinaran, en base a les primeres reunions, els recursos adients per donar
suport al servei, sense fer una primera valoració dels mínims (quantitat ni perfil)
per mòdul (a partir de la descripció de les aplicacions a mantenir dins els
annexos del plec tècnic)

Puntuació atorgada: 0 punts
El resum de la puntuació del criteri que depèn d’un judici de valor obtinguda per
l’empresa és el següent:

EMPRESA
INFORMÀTICA EL CORTE INGLES

PUNTUACIÓ CRITERI QUE DEPÈN
D’UN JUDICI DE VALOR
Pla d’assumpció
Planificació

Proposta Recursos

0

0

PUNTUACIÓ
TOTAL
0

Un cop realitzada la valoració del criteri d’adjudicació que depèn d’un judici de valor,
del procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació relatiu a la contractació
del Manteniment correctiu, normatiu i desenvolupament de noves funcionalitats
del sistema informàtic de SAP Recursos Humans de la Diputació de Barcelona,
el sotasignat director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius proposa a la
Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència el present informe.
(...)
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre núm. 3 de l’única empresa admesa,
corresponent a l’oferta econòmica i resta de criteris automàtics, el qual ofereix el
resultat següent:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 062de090cd55e3d6613a Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Àrea de Presidència
Servei de Contractació
Londres, 55, 5a. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 564 · Fax 934 020 647
scon.publicitat@diba.cat ·www.diba.cat

PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa INFORMÁTICA EL CORTE
INGLÉS, SA, amb NIF A28855260 i domicili social a l’avinguda Gran Via de les Corts
Catalanes, 613, 7a planta, CP 08007 BARCELONA, la qual presenta l’oferta econòmica
pels preus unitaris següents, IVA exclòs:
- Proposició econòmica:
- Pel manteniment correctiu i normatiu del sistema informàtic SAP Recursos
Humans la quantitat (biennal) de 60.000,00 euros.
- Pel desenvolupament de noves funcionalitats les quantitats següents:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

Preu/hora programador

27,50 €

25,00€

Preu/hora consultor

42,50 €

36,00€

Serveis

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit
s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests:
Criteris avaluables de forma automàtica (70%)
Criteri 2: Preu de licitació: .................................................................. fins a 70 punts
Per determinar la puntuació de cada oferta se seguiran els criteris següents:
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació i la màxima puntuació a
l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a
l’oferta més elevada.
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en
més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
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- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes
que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es
calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest
supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova
mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en
la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a
la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article
42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més
baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació:
 Oferta del licitador:
- Part variable: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel
nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del
present plec i, posteriorment, es fa el sumatori de tots els imports (C). El resultat de la
suma (D) és l’oferta del licitador per la part variable.
1) AxB = C
2) C1+C2+C3...= D
- Part fixa: import ofert pel licitador, IVA exclòs (E).
- Se sumaran els imports de la part variable (D) i de la part fixa (E). El resultat de la
suma és l’oferta del licitador.
3) D+E = Oferta del licitador
 Preu de licitació:
- Part variable: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A), pel
nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del
present plec i, posteriorment, es fa el sumatori de tots els imports (C). El resultat de la
suma (D) és el preu de licitació per la part variable.
1) AxB = C
2) C1+C2+C3...= D
- Part fixa: pressupost màxim de licitació, IVA exclòs (E).
- Se sumaran els imports de la part variable (D) i de la part fixa (E). El resultat de la
suma és el preu de licitació.
3) D+E = Preu de licitació
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Es comprova en aquest mateix acte, que l’empresa no es troba en situació de baixa
anormal o desproporcionada.
La puntuació obtinguda pel licitador és la següent:
Part fixa
EMPRESA

INFORMATICA EL
CORTE INGLES
SA

Part variable
Preu hora
programador
ofert, IVA
exclòs

Oferta

Preu hora
consultor
ofert, IVA
exclòs

25,00

32.725,00

36,00

60.000,00

Part fixa +
part
variable

Diferència

Punts

Puntuació
JV

TOTAL
PUNTS

71.136,00 163.861,00

31.116,50

70,00

0,00

70,00

Oferta

De conformitat amb el que estableixen els articles 150, 151, 160 i 320 del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), la Mesa considera oportú per
unanimitat proposar a l’òrgan competent l’adjudicació mitjançant procediment obert
amb més d’un criteri d’adjudicació corresponent al “Manteniment correctiu, normatiu
i desenvolupament de noves funcionalitats del sistema informàtic SAP Recursos
Humans de la Diputació de Barcelona”, a l’empresa INFORMÁTICA EL CORTE
INGLÉS, SA, amb NIF A28855260, pels preus unitaris següents i d’acord amb la seva
oferta:
- Pel manteniment correctiu i normatiu del sistema informàtic SAP Recursos
Humans la quantitat (biennal) de seixanta mil euros (60.000,00€), més dotze mil
sis-cents euros (12.600,00€) en concepte de 21% % d’IVA.
- Pel desenvolupament de noves funcionalitats les quantitats següents:
Serveis

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

Tipus %
IVA

Import
IVA

Total preu unitari ofert
(IVA inclòs)

Preu/hora programador

25,00€

21%

5,25€

30,25€

Preu/hora consultor

36,00€

21%

7,56€

43,56€

Essent les 12 hores i 25 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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