RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE CONSULTORIA, GESTIÓ I CONFECCIÓ DE NÒMINES DE LA

FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTINUA DE LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA. (IL3-UB)
Exp. 2/2020
Vist que en data 3 de febrer de 2020, el Director General de la Fundació Institut de
Formació Continua de la Universitat de Barcelona i el Gerent de la Universitat de
Barcelona van aprovar l’expedient per la contractació del servei de consultoria, gestió i
confecció de nòmines de la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat
de Barcelona (IL3-UB). Exp. 02/2020.
Vist que es van realitzar tots els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del
contracte, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert no subjecte a regulació
harmonitzada.
Vist que la puntuació obtinguda, de conformitat amb l’establert a l’apartat G del Plec de
Clàusules Administratives Particulars, és la següent:
Agrupant les qualificacions obtingudes en els sobres 2 i 3 tenim:
Resultat final del sobre 2 i 3:
OFERTA
TÈCNICA

OFERTA
ECONÒMICA

TOTAL

50

50

100

22,07

41,84

63,91

23,57

45

68,57

48,57

44,60

93,17

43,57

50

93,57

GEMAP, S.L.P

26

47,24

73,24

FAURA CASAS AUDITORS-CONSULTORS, S.L

45

42,27

87,27

GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, S.L.

41,07

47,13

88,20

Detall de les ofertes
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ARION GRUPO BAS SOFTWARE FACTORY, S.L.
NEUS PAULET I CUELLO/GRUP IP, S.L.
FORNELL CONSULTORS, S.L.P
MIGUEL SEGÚ I ASSOCIATS, S.L.
ROY ASSESSORS,S.L.
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Vist la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació de data 24 de juliol de 2020
per adjudicar el contracte a l’empresa ARION GRUPO BAS SOFTWARE FACTORY,
S.L , atès a que la seva oferta és la millor en relació qualitat-preu d’acord amb els
requisits indicats per aquesta licitació, valorada de conformitat amb els criteris
d’adjudicació fixats al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Vist que en data 28 de juliol de 2020 es va requerir a l’empresa ARION GRUPO BAS
SOFTWARE FACTORY, S.L, la documentació per l’adjudicació del l’expedient de
contractació, d’acord amb la clàusula 18.4 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, i aquesta la va presentar correctament en temps i forma.
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l’art. 150 i
concordants de la Llei 9/2017 de contractes del Sector Públic i el que es disposa al
Plec de Clàusules Administratives Particulars per a procedir a l’adjudicació de
l’esmentada contractació,
En ús de les facultats que tenim atorgades per la Fundació Institut de Formació
Contínua de la Universitat de Barcelona,
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RESOLEM

Primer.- Adjudicar el contracte per la contractació del contractació del servei de
consultoria, gestió i confecció de nòmines de la Fundació Institut de Formació
Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB),a l’empresa ARION GRUPO BAS
SOFTWARE FACTORY, S.L, amb domicili al Carrer Gutiérrez Anaya, 5 modulo 152,
41020 (Sevilla), i CIF núm.B-90383522, per un import de 42.240,00-€ ( QUARANTADOS MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS), IVA exclòs, tenint en compte que el
contracte tindrà una durada de 2 anys i es preveu la possibilitat de realitzar 3
prorrogues de 1 any cadascuna, per haver-se considerat la seva oferta idònia per als
interessos de la Fundació Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona
tal i com es desprèn dels informes tècnics que consten a l’expedient de contractació.

Segon.- Notificar aquesta adjudicació a les empreses presentades a la licitació, i
procedir amb la publicació de la present resolució en el Perfil del Contractant d’aquest
Òrgan de Contractació dins la Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat
de Catalunya.
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Tercer.- Ordenar que es procedeixi a la formalització del contracte en un termini de 15
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la notificació de la present resolució a
l’adjudicatari, publicant-se aquesta formalització al Perfil del Contractant d’aquest
òrgan de contractació dins la Plataforma de Serveis de Contractació de la Generalitat
de Catalunya.

Barcelona, 8 de setembre de 2020

Sr. Josep Oriol Escardíbul Ferrà
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Sr. Guillem Íñiguez Papell
Director General
Fundació Institut de Formació Continua
Universitat de Barcelona
Òrgan de contractació

Gerent
Universitat de Barcelona
Òrgan de contractació

Contra aquesta Resolució els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els
jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de
la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’establert a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant, i de forma prèvia a la via judicial, els
interessats poden optar per interposar un recurs especial, en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir
del dia següent a aquell en que s’hagi tramès la notificació de l’acte impugnat, en base a l’establert a l’art.
44 i següents de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic. Interposat l’esmentat recurs, quedarà en
suspens la tramitació de l’expedient de contractació fins a la resolució del mateix. Fins que no recaigui
resolució expressa o presumpta del recurs especial no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu.
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