Vist l'expedient que, d'ofici, es tramita a l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ per
a la contractació del servei d’assistència tècnica per a la gestió del Servei d’Acreditació i, vistos els
següents,

FETS
1.- Que en data 9 de novembre de 2020 es publica al Perfil de contractant d’ACCIÓ l’anunci de
licitació de la contractació dels serveis d’assistència tècnica per a la gestió del Servei d’Acreditació.
2. Que dins del termini establert a l’anunci de licitació presenten proposta les següents empreses:
•

Avantium Business Consulting, SL

ACCIÓ

3. Que en data 26 de novembre de 2020 la mesa de contractació es reuneix per efectuar l’obertura
del sobre A que conté la documentació administrativa de l’empresa licitadora. La documentació és
correcta i l’empresa és admesa a licitar.
4. Que en data 2 de desembre de 2020 la mesa de contractació realitza l’obertura del sobre B. A la
finalització de l’acte, la mesa trasllada la documentació als tècnics per tal que facin el pertinent
informe de valoració de la proposta presentada.
5. Que en data 4 de desembre de 2020 la mesa rep l’informe emès pels tècnics de la mesa de
contractació que valora tècnicament la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació
sotmesos a un judici de valor. La mesa de contractació fa seu l’informe, essent la valoració:

6.- Que en data 10 de desembre de 2020 la mesa de contractació efectua l’obertura del sobre C. La
proposta presentada és:
Avantium Business Consulting, SL
Oferta econòmica

81.000,00€

Oferta tècnica criteris objectius:
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b) - Perfil responsable del projecte (no podrà ser la mateixa persona que executi el pr

Avantium Business
Consulting, SL

Anys d'experiència del responsable del projecte

22

c) - Equip de treball
SI

Estudis de tercer cicle en l’àmbit de les ciències
socials

Ofert
Consultor 1

Ofert
Consultor 2

X

X

NO
Equivalent al B2
Equivalent a C1

Nivell d’anglès

ACCIÓ

X

Equivalent a C2

X

Anys d'experiència laboral genèrica dels professionals que han d’executar el projecte

5

6

1,8

2

X

X

Anys d'experiència laboral específica dels professionals que han d’executar el
projecte
Ja contractat, amb una antiguitat
superior a 2 anys
Relació del consultor que executa el projecte amb
Ja contractat, amb una antiguitat
l’empresa
inferior a 2 anys
Perfil no contractat en plantilla

Que un cop fet el càlcul de les puntuacions a atorgar a l’empresa licitadora aplicant les fórmules
indicades al PCAP, aquesta puntuació és:
Avantium Business Consulting, SL
Oferta tècnica criteri A. Pla de formació

15

Oferta tècnica criteri B. Propostes de millores

10

Puntuació total sobre B

25

Puntuació oferta econòmica

30

Puntuació Oferta tècnica criteris objectius

(1)

41,30

Puntuació total sobre C

71,30

PUNTUACIÓ TOTAL FINAL

96,30

(1) – Detall puntuació criteris objectius:
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Puntuació
Avantium Business Consulting, SL
criteri
b) - Perfil responsable del projecte (no podrà ser la mateixa persona que executi el projecte)
Anys d'experiència del responsable del projecte

Puntuació
22

5

c) - Equip de treball
Estudis de tercer cicle en l’àmbit de les ciències
socials

SI

7

NO

0

5,00

Ofert
Consultor 1

Ofert
Consultor 2

X

X

Equivalent al B2

1

Equivalent a C1

2

Equivalent a C2

3

X

Anys d'experiència laboral genèrica dels professionals que han d’executar el projecte

10

5

6

10,00

11

1,8

2

11,00

X

X

6,3

Nivell d’anglès

Anys d'experiència laboral específica dels professionals que han d’executar el
projecte
Ja contractat, amb una antiguitat
superior a 2 anys
Relació del consultor que executa el projecte amb
Ja contractat, amb una antiguitat
l’empresa
inferior a 2 anys
Perfil no contractat en plantilla

X
2,00

4,5
3,15
1,35
PUNTUACIÓ TOTAL

ACCIÓ

7,00

41,30

7.- Que la mesa una vegada efectuada la valoració de la proposta, formula proposta d’adjudicació
de l'al·ludit contracte en favor de l'oferta presentada per la companyia mercantil Avantium Business
Consulting, SL, per considerar-la la millor oferta.
8.- Que l’empresa proposada com a adjudicatària presenta en temps i forma la documentació
requerida i, una vegada avaluada aquesta, és acceptada.
FONAMENTS DE DRET
Públic.

Primer.- Articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector

Segon.- Article 22.2 del Decret 223/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'aproven els Estatuts
de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa.
Per tot l'exposat,
RESOLC
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Avantium Business Consulting, SL amb NIF núm.
B61070553 el contracte del servei d’assistència tècnica per a la gestió del Servei d’Acreditació per
import de VUITANTA UN MIL EUROS (81.000,00€), IVA exclòs.
SEGON.- Publicar aquesta resolució al perfil de contractant d’ACCIÓ.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i requerir-lo perquè formalitzi el
contracte corresponent, a partir dels 15 dies hàbils següents de rebre la notificació d’aquesta
resolució, d’acord amb l’establert a l’article 153 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
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QUART.- Notificar aquesta resolució a la resta d’interessats.
CINQUÈ.- D’acord amb l’article 44.2 LCSP, contra aquesta resolució d’adjudicació es pot
interposar potestativament recurs especial en matèria contractació o bé recurs contenciós
administratiu. El recurs especial en matèria de contractació s’ha d’interposar davant l’òrgan de
contractació o l’òrgan competent per a la seva resolució, en el termini de 15 dies hàbils a comptar
segons estableix l’article 50 LCSP. Si s’opta per interposar directament recurs contenciós
administratiu, aquest recurs s’ha d’interposar davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
notificació o, si escau, de la publicació de l’acte impugnat, d’acord els articles 10.1 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

ACCIÓ

Sr. Joan Romero i Circuns
Conseller delegat
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