RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ
Identificació de l’expedient
Expedient 25/19, referent a la contractació dels serveis de disseny i implementació d’un Programa
d’activitats d’Innovació Social Digital per a la comunitat i la ciutadania de Barcelona, amb incorporació
d’objectius d’eficiència social, sense divisió en lots.
Antecedents
1. En data 30 d’abril de 2019, la Directora General de BARCELONA ACTIVA, SAU SPM va aprovar
l’expedient de contractació, així com els plecs de clàusules administratives particulars, de prescripcions
tècniques i la seva licitació, que té per objecte adjudicar el contracte de serveis de disseny i
implementació d’un Programa d’activitats d’Innovació Social Digital per a la comunitat i la ciutadania
de Barcelona, per un import de licitació de 40.495,87€ IVA exclòs, mitjançant procediment obert i sense
divisió en lots.
2. Dins del termini establert van presentar proposta les empreses licitadores següents:
- UTE INCUBATION AND OPEN INNOVATION SERVICES SL-DIME NETWORK INTERNATIONAL
SL
- SOKO DIGITAL SL
3. En data 15 de juliol de 2019 es va reunir la Mesa de Contractació que, vist l’informe relatiu a la valoració
dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor i un cop obertes en acte públic les ofertes
econòmiques i tècniques que es valoraven mitjançant criteris automàtics, va proposar l’adjudicació del
contracte a SOKO DIGITAL SL per tractar-se de l’oferta admesa que dona compliment a la totalitat dels
requeriments dels plecs reguladors.
4. La licitadora proposada adjudicatària va presentar la documentació requerida pels plecs reguladors
dins del termini legalment establert i a l’expedient consta certificat conforme l’empesa requerida es
troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària, la Tresoreria de la Seguretat Social i l’Ajuntament de Barcelona.
Fonaments jurídics
1. D’acord amb els articles 145 i ss. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant, LCSP) i la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars (en endavant,
PCAP), s’han complert els tràmits legalment previstos en quant a la valoració de les proposicions, la
classificació de les ofertes i la determinació de la millor oferta.
2. D’acord amb els articles 156 i ss. LCSP i les clàusules 12 i 13 del PCAP, s’han complert els tràmits
legalment previstos per a l’adjudicació d’aquest contracte, mitjançant procediment obert, amb pluralitat
de criteris d’adjudicació i tramitació ordinària.
3. El Consell d’Administració de BARCELONA ACTIVA SAU SPM, en data 6 de juny de 2016, va atorgar
poders com a òrgan de contractació per als contractes igual o inferiors a 600.000,00 euros a la Directora
General de l’entitat.
Per tant,
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RESOLC:
PRIMER. ADJUDICAR el contracte de serveis de disseny i implementació d’un programa d’activitats
d’innovació Social Digital per a la comunitat i la ciutadania de Barcelona a SOKO DIGITAL SL, per haver
presentat l’oferta admesa que dona compliment a la totalitat dels requeriments dels plecs reguladors, per
l’import màxim de 46.701,04 € IVA inclòs (38.595,90€ com a preu base i 8.105,14€ en concepte d’IVA, al
tipus del 21%); i DECLARAR constituïda la garantia per import de 1.929,80 € mitjançant retenció de preu.
SEGON. AUTORITZAR l’import de 46.701,04€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 8461810101 Direcció
d’Innovació Digital – Make in BCN de l’exercici 2019, corresponent a l’import del contracte del període que
va des de la data de formalització del contracte fins el dia 31 de desembre de 2019.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a totes les licitadores, amb expressió dels recursos procedents,
d’acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment
administratiu.
QUART. PUBLICAR aquesta adjudicació i el posterior anunci de formalització al Perfil de Contractant de
Barcelona Activa, en la forma i els mitjans que legalment procedeixin.
Aquesta resolució d’adjudicació és susceptible de recurs d’alçada davant de la Primera Tinència d’Alcaldia d’Economia
i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb l’art. 121 de la Llei
39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació.

Sara Berbel Sánchez
Directora General de BARCELONA ACTIVA SAU SPM
Barcelona, 25 de juliol de 2019
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