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Resolució d'adjudicació del contracte de servei de manteniment de la web, intranet
i programació en llenguatge Java i .Net

Antecedents
1.Per resolució del síndic major es va aprovar l’expedient de contractació del contracte
de referència i es va acordar l’obertura del procediment d’adjudicació restringit.
2.En data 18 de febrer de 2016 va tenir lloc la reunió de la Mesa de Contractació i es
van analitzar les sol·licituds de participació presentades i es van selecciona les empreses
que passaven a la fase següent:
- E-tic Sistemes SL
- Consultia IT SL
- Atos Spain SA
3.En data 18 de març de 2016 l’òrgan de contractació va convidar a participar en el
procediment de contractació a les tres empreses presentades i totes elles van acceptar
la invitació i van presentar les seves proposicions.
4.En data 29 de març de 2016 va tenir lloc l’acte públic en el que es va comunicar la
puntuació obtinguda per les empreses respecte dels criteris la quantificació dels quals
depèn d’un judici de valor i es va procedir a l’obertura dels sobres “C”.
Atès que la Mesa detecta que l’oferta presentada per E-tic Sistemes SL pot incórrer en
supòsit d’oferta desproporcionada sol·licita a la licitadora les justificacions oportunes. El
síndic major resol, davant les al·legacions presentades, admetre l’oferta presentada per
E-Tic Sistemes SL al considerar-la com a viable tècnica i econòmicament.
5. En data 7 d’abril de 2016 la Mesa aixeca al síndic major la seva proposta
d’adjudicació.
Fonaments de dret
I.S’han complert els tràmits legalment establerts per a l’adjudicació d’aquest contracte.
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II.Les empreses licitadores han obtingut les següents puntuacions totals i parcials.
E-Tic Sistemes SL

Puntuació
a)Oferta econòmica

50

b)Oferta Tècnica

42,75
Total

92,75

Consultia IT SL
a)Oferta econòmica

45,83

b)Oferta Tècnica

30,05
Total

76,33

Atos Spain SA
a)Oferta econòmica

41,33

b)Oferta Tècnica

37,25
Total

78,58

Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 151 i 168 del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, i d’acord amb la proposta d’adjudicació efectuada per la
Mesa de Contractació.
D'acord amb les competències que en matèria de contractació m'atorga l'article 29.3 de
la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, modificada
per la llei 5/2012 del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de
creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
RESOLC:
1.Adjudicar a E-TIC SISTEMES SL amb CIF/NIF B-63504567 el contracte les dades
identificadores del qual consten a l’encapçalament, per un import total de 66.000€
(79.860€ IVA inclòs).
2.Designar com a responsable d’aquest contracte a la senyora Eulàlia Manero i Font,
directora del Serveis Informàtic.
3.Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d’acord
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el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment
administratiu.
4.Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per la seva
formalització, d’acord amb el que disposa l’article 151.4 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major
Barcelona, 20 d’abril de 2016

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats
del Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de
signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en
suport informàtic".
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