RESOLUCIÓ 49/2018

ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, EN MODALITAT
DE SUBSCRIPCIÓ, DE LLICÈNCIES I BANC D’IMATGES
Vist que la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) és una societat mercantil limitada de capital
íntegrament públic de la Diputació de Barcelona creada per a la gestió del servei públic de
caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local.
Vist que en data 19 de novembre de 2018, el Conseller Delegat de la XAL va aprovar la
contractació del subministrament, en modalitat de subscripció, de llicències i banc
d’imatges mitjançant procediment obert simplificat sumari i adjudicació mitjançant un únic
criteri de valoració, per un pressupost base de licitació de DIVUIT MIL QUATRE CENTS
EUROS (18.400.-€), IVA exclòs.
Un cop finalitzada la data límit de presentació d’ofertes, en data 10 de desembre de 2018
es va procedir a l’obertura de les ofertes presentades pels licitadors següents:
●
●
●
●

SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A
AUREN CONSULTORES SP, S.L.P
ADV MICROINFORMÁTICA, S.L
NCORA INFORMATION TECNOLOGY, S.L

Vist l’informe del Responsable Servei d'Infraestructures de la XAL, de data 13 de desembre
de 2018, on un cop realitzada la valoració i ponderació de les ofertes, es proposa com a
adjudicatària a l’empresa SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A., la part del qual
interessa reproduir és del següent tenor literal:

“1. REQUERIMENTS TÈCNICS
Les memòries tècniques presentades pels 4 licitadors compleixen amb els requeriments de tots els
serveis i característiques descrits als plecs de prescripcions tècniques.

2. VALORACIÓ DE LES OFERTES I PROPOSTES D’ADJUDICACIÓ
La valoració de les ofertes presentades pels licitadors en base al criteri únic qualitat-preu és la
següent:
2.1 Lot 1
Les ofertes presentades pels licitadors son aquestes:
ADV Informática S.L.
Auren Consultores SP SLP
Ncora Information Technology S.L.
Servicios Microinformática S.A (Semic)

Preu ofertat
4.794,00 €
4.999,00 €
4.893,60 €
4.609,62 €
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Segons els criteris de puntuació establerts als Plecs de Clàusules Administratives particulars que
regeixen la contractació, el criteri a aplicar és: «Si existeix més d’una oferta en la mateixa situació,
s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes». Seguint aquest criteri i puntuant de
manera proporcional, els licitadors han obtingut la següent puntuació:
ADV Informática S.L.
Auren Consultores SP SLP
Ncora Information Technology S.L.
Servicios Microinformática S.A (Semic)

Lot1
Puntuació
4.794,00 €
36,50
4.999,00 €
0,00
4.893,60 €
2,20
4.609,62 €
100,00

(Auren Consultores SP SLP obté 0 punts degut a que el preu ofertat supera al preu màxim de
licitació).
Per tot l’anterior, es proposa l’adjudicació corresponent a la contractació del subministrament del Lot
1: 6 llicències de “Creative Cloud for teams All Apps Multiple Platforms Multi European
Languages”, per un import màxim de contractació de QUATRE MIL SIS-CENTS NOU AMB
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (4.609,62.-€) més IVA del 21%, a l’empresa Servicios Microinformática
S.A (Semic).

2.2 Lot 2
Les ofertes presentades pels licitadors son aquestes:
ADV Informática S.L.
Auren Consultores SP SLP
Ncora Information Technology S.L.
Servicios Microinformática S.A (Semic)

Lot2
1.373,36 €
1.429,00 €
1.397,84 €
1.316,76 €

Segons els criteris de puntuació establerts als Plecs de Clàusules Administratives particulars que
regeixen la contractació, el criteri a aplicar és: «Si existeix més d’una oferta en la mateixa situació,
s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes». Seguint aquest criteri i puntuant de
manera proporcional, els licitadors han obtingut la següent puntuació:

ADV Informática S.L.
Auren Consultores SP SLP
Ncora Information Technology S.L.
Servicios Microinformática S.A (Semic)

Lot2
Puntuació
1.373,36 €
32,00
1.429,00 €
0,00
1.397,84 €
2,59
1.316,76 €
100,00

(Auren Consultores SP SLP obté 0 punts degut a que el preu ofertat supera al preu màxim de
licitació).
Per tot l’anterior, es proposa l’adjudicació corresponent a la contractació del subministrament del Lot
2: 4 llicències de “Photoshop CC for teams Multiple Platforms Multi European Languages”,
per un import màxim de contractació de MIL TRES-CENTS SETZE AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
(1.316,76.-€) més IVA del 21%, a l’empresa Servicios Microinformática S.A (Semic).
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2.3 Lot 3
Les ofertes presentades pels licitadors son aquestes:
ADV Informática S.L.
Auren Consultores SP SLP
Ncora Information Technology S.L.
Servicios Microinformática S.A (Semic)

Lot3
9.956,86 €
10.449,00 €
10.134,34 €
9.546,51 €

Segons els criteris de puntuació establerts als Plecs de Clàusules Administratives particulars que
regeixen la contractació, el criteri a aplicar és: «Si existeix més d’una oferta en la mateixa situació,
s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes». Seguint aquest criteri i puntuant de
manera proporcional, els licitadors han obtingut la següent puntuació:
ADV Informática S.L.
Auren Consultores SP SLP
Ncora Information Technology S.L.
Servicios Microinformática S.A (Semic)

Lot3
Puntuació
9.956,86 €
32,00
10.449,00 €
0,00
10.134,34 €
2,59
9.546,51 €
100,00

(Auren Consultores SP SLP obté 0 punts degut a que el preu ofertat supera al preu màxim de
licitació).
Per tot l’anterior, es proposa l’adjudicació corresponent a la contractació del subministrament del Lot
3: 29 llicències de “Adobe Premiere Pro CC for teams Multiple Platforms Multi European
Languages”., per un import màxim de contractació de NOU MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS
AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (9.546,51.-€) més IVA del 21%, a l’empresa Servicios
Microinformática S.A (Semic).

2.4 Lot 4
Les ofertes presentades pels licitadors son aquestes:
ADV Inf orm át i ca S.L.
Auren Consul t ores SP SLP
Ncora Inf orm at i on Technol ogy S.L.
Serv i ci os Mi croi nf orm át i ca S.A (Sem i c

Lot 4
1.829,00
1.929,00
1.864,40
1.756,20

€
€
€
€

Segons els criteris de puntuació establerts als Plecs de Clàusules Administratives particulars que
regeixen la contractació, el criteri a aplicar és: «Si existeix més d’una oferta en la mateixa situació,
s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes». Seguint aquest criteri i puntuant de
manera proporcional, els licitadors han obtingut la següent puntuació:

ADV Informática S.L.
Auren Consultores SP SLP
Ncora Information Technology S.L.
Servicios Microinformática S.A (Semic)

Lot4
Puntuació
1.829,00 €
62,44
1.929,00 €
10,84
1.864,40 €
44,17
1.756,20 €
100,00
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Per tot l’anterior, es proposa l’adjudicació corresponent a la contractació del subministrament del Lot
4: 1 llicència d’Adobe Stock en la modalitat de 750 imatges standard per mes., per un import
màxim de contractació de MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS AMB VINT CÈNTIMS (1.756,20.-€)
més IVA del 21%, a l’empresa Servicios Microinformática S.A (Semic).”

Vist que en data 14 de desembre de 2018, es va requerir a SERVICIOS
MICROINFORMÁTICA, S.A. per presentar la documentació requerida per formalitzar el
contracte d’adjudicació dels serveis en el termini de 5 dies naturals, i vist que ha presentat
la referida documentació dins el termini conferit.
Per tot l’anterior, el conseller delegat de la XAL

RESOL

PRIMER.- Adjudicar la contractació de tots els lots pel subministrament, en modalitat de
subscripció, de llicències i banc d’imatges mitjançant procediment obert simplificat sumari i
adjudicació mitjançant un únic criteri de valoració, per un import de contractació de DISSET
MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS I NOU CÈNTIMS (17.229,09 €), més l’IVA del 21%,
a SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA, amb NIF A25027145, d’acord amb l’oferta
presentada i els plecs que regeixen la contractació.
SEGON.- Notificar als licitadors la present resolució i advertir a l’adjudicatària que haurà de
formalitzar el contracte d’adjudicació, mitjançant la firma d’acceptació de la resolució
d’adjudicació.

Barcelona, 17 de desembre de 2018
Firmado
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