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DECRET DE PRESIDÈNCIA
Mitjançant Decret de la Presidència núm. 61/2021, de 15 de desembre de 2021, es va aprovar
l’expedient de contractació de l’acord marc per a l’adquisició d’una solució informàtica per al
seguiment, control i planificació dels contractes públics, amb un valor estimat de 4.500.000,00
euros, exclòs l’IVA, i una durada de quatre anys incloses les possibles pròrrogues.
L’adjudicació del contracte s’efectua utilitzant el procediment amb negociació, de conformitat amb
el que estableixen els articles 166 i següents de la Llei de contractes del sector públic (LCSP).
La licitació del contracte es va publicar en el perfil de contractant del Consorci Localret i en el
Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), el 16 de desembre i el 21 de desembre de 2021,
respectivament.
El passat 1 de febrer de 2022 la mesa de contractació va procedir a l’obertura i examen de les
ofertes inicials i sol·licitud de participació en el procediment de licitació amb negociació.
Dins de termini, van presentar la seva proposició les empreses següents:
Data de
presentació

Data de l’obertura

POPULATE TOOLS SL

19/01/2022 a les
17:54 h.

01/02/2022 a les
11:51:29 h.

NEXUS INFORMATION TECHNOLOGY SAU

19/01/2022 a les
18:10 h.

01/02/2022 a les
11:49:37 h.

PIXELWARE SA

20/01/2022 a les
12:00 h.

01/02/2022 a les
11:47:13 h.

A criteri de la mesa de contractació, les empreses POPULATE TOOLS SL, NEXUS
INFORMATION TECHNOLOGY SAU i PIXELWARE SA reuneixen les condicions de capacitat i
solvència exigides, i la seva oferta inicial era admissible d’acord amb els criteris que figuren en
els plecs.
Segons el que estableix l’art. 169.5 de la LCSP, l’òrgan de contractació, a través dels serveis
tècnics, va negociar amb les empreses licitadores les ofertes inicials.
En data 10 de març de 2022 el cap de l’Àrea de Contractació va emetre l’informe sobre la
negociació de les ofertes inicials, que s’adjunta.
En data 22 de març de 2022 l’òrgan de contractació va remetre a les empreses POPULATE
TOOLS SL, NEXUS INFORMATION TECHNOLOGY SAU i PIXELWARE SA la invitació per
presentar les ofertes finals.
Dins del termini assenyalat, les empreses POPULATE TOOLS SL, NEXUS INFORMATION
TECHNOLOGY SAU i PIXELWARE SA van presentar les ofertes finals.
A les 11:49:31 h. del dia 21 d’abril de 2022 la mesa de contractació va procedir a obrir el sobre 1
de les ofertes finals, que conté la documentació relativa als criteris la quantificació dels quals
depèn d’un judici de valor.
Amb data 20 de juny de 2022 (a les 09:18:08 h.), el cap de l’Àrea de Contractació va informar
sobre la valoració dels criteris la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor, que s’adjunta.
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Prèviament a l’obertura del sobre 2, la mesa de contractació va fer seu l’informe de valoració
emès pel cap de l’Àrea de Contractació, i el va subscriure íntegrament, considerant que la
valoració s’havia efectuat de conformitat amb els criteris d’adjudicació establerts prèviament en
el PCAP, i que està degudament motivada. La puntuació obtinguda per les empreses és la
següent:
14.1.1

14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

Total

4,00

8,50

5,00

5,00

60,50

15,00

5,00

10,00

5,00

4,00

64,00

15,00

4,00

10,00

5,00

4,00

61,00

14.1.1.1.

14.1.1.2.

14.1.1.3.

POPULATE

23,00

15,00

NEXUS

25,00

PIXELWARE

23,00

A les 14:08:47 h. del dia 20 de juny de 2022, es va procedir a l’obertura del sobre 2, que conté la
documentació relativa als criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de
fórmules.
La mesa de contractació va acordar remetre tota la documentació presentada per les empreses
licitadores als serveis tècnics de Localret als efectes que emetessin l’informe de valoració
corresponent.
En data 13 de juliol de 2022 (a les 12:54:35 h.), el cap de l’Àrea de Contractació va emetre
l’informe tècnic de valoració dels criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules,
que s’adjunta.
En data 13 de juliol de 2022, la mesa de contractació ha fet seu l’informe emès pel cap de l’Àrea
de Contractació, i el subscriu íntegrament. D’acord amb això, la mesa de contractació ha proposa
a l’òrgan de contractació:
1.

Assignar a les empreses la puntuació en la valoració de les ofertes següent:
Judici de valor

Fórmula matemàtica

Total

POPULATE

60,50

4,70

65,20

NEXUS

64,00

7,82

71,82

PIXELWARE

61,00

35,00

96,00

2.

Excloure de la classificació l’oferta de PIXELWARE SA, incursa en presumpció d’anormalitat,
atès que l’empresa no ha explicat satisfactòriament el baix nivell dels preus proposats, i que,
per tant, la seva oferta no podrà ser complerta.

3.

Classificar, per odre decreixent, les proposicions admeses, tenint en compte els criteris
d’adjudicació assenyalats en el plec:
1a, NEXUS INFORMATION TECHNOLOGY SAU (71,82 punts).
2a, POPULATE TOOLS SL (65,20 punts).

De conformitat amb el que estableix l’article 150.2 de la LCSP, una vegada l’òrgan de
contractació hagi acceptat la proposta de la mesa, els serveis corresponents han de requerir a
l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb el que disposa l’article
145, perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut
el requeriment, presenti la documentació justificativa dels requisits de capacitat i solvència, si no
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s’han aportat amb anterioritat; així com d’haver constituït la garantia definitiva que sigui
procedent.
Les empreses POPULATE TOOLS SL, NEXUS INFORMATION TECHNOLOGY SAU i
PIXELWARE SA van acreditar amb anterioritat els requisits de capacitat i solvència. Segons la
clàusula quarantena del PCAP, en aquest procediment de contractació no és procedent
l’exigència d’una garantia provisional. De conformitat amb el que estableix l’art. 107.5 de la LCSP,
la garantia definitiva es fixarà, amb caràcter potestatiu, per a cada contracte basat en relació amb
el seu import d’adjudicació: l’òrgan de contractació del contracte basat podrà establir que
l’empresa adjudicatària hagi de constituir una garantia del 5 per cent del preu del contracte basat,
exclòs l’IVA.
En data 14 de juliol de 2022 s’ha requerit a NEXUS INFORMATION TECHNOLOGY SAU perquè,
dins del termini de deu dies hàbils, presentés la documentació acreditativa d’estar al corrent en
el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social (Data de registre: 14/07/2022 a
les 13:39:50 h. Núm. de registre de sortida: S/02476-2022).
El mateix dia 14 l’empresa NEXUS INFORMATION TECHNOLOGY SAU ha presentat la
documentació acreditativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de
la Seguretat Social (Data de registre: 14:07:2022 – 14:54 h. Núm. de registre d’entrada: E/005362022).
Segons l’article 150.3 de la LCSP, l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels
cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació assenyalada en el paràgraf anterior.
En data 16 de juliol de 2022 el cap de l’Àrea de Contractació ha informat sobre el caràcter de
confidencial de la informació facilitada per les empreses licitadores, en què conclou que la
informació facilitada per les empreses no té el caràcter de confidencial en els termes que
determinen els articles 133 i 154.7 de la LCSP.
És per tot el que precedeix que aquesta Presidència, en ús de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC
Primer.- Adjudicar a l’empresa NEXUS INFORMATION TECHNOLOGY SAU l’acord marc per a
l’adquisició d’una solució informàtica per al seguiment, control i planificació dels contractes
públics.
Segon.- Advertir a NEXUS INFORMATION TECHNOLOGY SAU que, de conformitat amb el que
estableix l’article 153 de la LCSP, la formalització es farà previ requeriment dels serveis
dependents de l’òrgan de contractació, en un termini no superior a cinc dies a comptar des de
l’endemà del dia en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini de 15 dies
hàbils des de que es remeti la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores sense que
s’hagi interposat cap recurs que comporti la suspensió de la formalització del contracte.
Tercer.- Declarar que cap informació facilitada per les empreses licitadores no té el caràcter de
confidencial, en els termes que determinen els articles 133 i 154.7 de la LCSP.
Quart.- Advertir a les empreses licitadores sobre la possibilitat d’examinar l’expedient de
contractació, segons el que estableix l’art. 52 de la LCSP. Pel que fa a l’oferta de la resta
d’empreses licitadores, no s’entregarà còpia; es podran prendre notes.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a totes les empreses licitadores.
Sisè.- Publicar aquesta resolució en el perfil de contractant del Consorci Localret.
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Setè.- Donar compte de la present resolució al Consell d’Administració del Consorci Localret.
I, perquè així consti, ho signa el president del Consorci Localret i ho certifica el secretari.

Jaume Oliveras i Maristany
President
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Secretari
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