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INFORME TÈCNIC
VALORACIÓ FINAL I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT
Adquisició del dret d’ús i manteniment de les llicències d’Intergraph per a l’Institut l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya
EXPEDIENT S-529/19 (ICGC-2019-00048)
1. ANTECEDENTS I VALORACIÓ INICIAL DE LES OFERTES
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, (en endavant, “ICGC”), ha incoat un
procediment negociat sense publicitat per raons d’exclusivitat per tal d’adjudicar el
contracte indicat a l’encapçalament d’aquest informe.
En aquest sentit, en data 1 d’abril de 2019 es va publicar al perfil del contractant de l’ICGC,
un anunci d’accés exclusiu a l’única empresa licitadora, INTERGRAPH ESPAÑA, S.A.,
atesa la naturalesa d’aquest procediment.
L’aspecte susceptible de negociació en aquest procediment va ser la proposta econòmica.
Dins del termini atorgat per a presentar una oferta econòmico-tècnica, amb les condicions
establertes al plec de prescripcions tècniques (en endavant, “PPT”) i al plec de clàusules
administratives (en endavant, “PCA”), l’empresa INTERGRAPH ESPAÑA, S.A. la va
presentar en temps i forma.
Així mateix, la valoració inicial de l’oferta, de conformitat amb els criteris de valoració
establerts en l’apartat L del PCA, és la que consta en l’informe de data 23 d’abril de 2019,
que s’adjunta al present informe. El resultat d’aquesta valoració inicial, és el següent:
EMPRESA LICITADORA

Import ofertat
(IVA no inclòs)

Valoració

INTERGRAPH ESPAÑA, S.A.

140.000,00 €

100,00

2. NEGOCIACIÓ DE l’OFERTA
Amb la finalitat de negociar les condicions proposades per l’empresa licitadora, per mitjà
de l’eina de presentació telemàtica, en data 25 d’abril de 2019 es va convidar a l’empresa
a formular una darrera oferta respecte als aspectes de negociació indicats al començament
d’aquest informe (proposta econòmica), en el termini màxim de 24 hores des de l’enviament
del correu. L’empresa licitadora, dins del termini establert, no ha comunicat cap millora a
l’oferta econòmica inicial.
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3. AVALUACIÓ FINAL
Atès que l’empresa licitadora no ha millorat la seva oferta en relació amb l’únic aspecte
susceptible de negociació, la valoració inicial abans indicada es dona per definitiva.
Així mateix, els termes definitius del contracte són els següents:
-

-

-

Import de l’oferta: 140.000,00 € més 29.400,00 € en concepte d’IVA (21%).
Detall dels elements que conformen l’objecte del contracte: d’acord amb
l’oferta econòmico-tècnica de l’empresa licitadora que consta en l’expedient del
contracte.
Termini de durada del contracte: el termini de durada del contracte comprèn el
període que va des de l’1 de maig de 2019, o des de la data de formalització del
contracte si aquesta fos posterior, i el 30 d’abril desembre de 2020.
Condicions de pagament: les establertes en l’apartat 4 del PPT.

En conseqüència, i d’acord amb tot l’exposat es desprèn que l’oferta presentada per
l’empresa INTERGRAPH ESPAÑA, S.A. permet obtenir una bona relació qualitat-preu, raó
per la qual es proposa a l’òrgan de contractació com a empresa adjudicatària.
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