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DECRET DE GERÈNCIA
[decret]
Núm. de Decret i Data:
2021GER001801 17/12/2021

RELACIÓ DE FETS
El 16 de desembre de 2021, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, va emetre
l’informe següent:
“
A. RELACIÓ DE FETS
1. El 18 de novembre de 2021, la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental,
mitjançant el Decret 2021001590, va aprovar l’expedient de contractació del servei de
creació, manteniment, suport tècnic i posicionament de la Plataforma MarketplaceVO,
i va convocar la licitació.
2. El 19 de novembre de 2021, el Consell Comarcal va publicar la licitació esmentada en
el perfil del contractant de l’entitat.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

3. El 10 de desembre de 2021, a les 11 hores, va finir el termini de presentació de
proposicions. Els licitadors que han concorregut a la licitació són els següents:
Licitador
6TEMS COMUNICACIO
INTERACTIVA S.L.
LIMBIC TEAM S.L.
Estudio IKI, S.C.
Cbt Comunicacion Multimedia,
S.L.
SERVEIS D'INTERNET
JAVAJAN, S.L

Data de presentació

Hora de presentació

10/12/2021

9:38:39

10/12/2021
09/12/2021

9:46:53
20:25:06

09/12/2021

17:02:46

09/12/2021

17:51:39

4. El 10 de desembre de 2021, el tècnic del Servei de Millora i Estratègia Corporativa
(SMEC) encarregat de la contractació del Consell Comarcal ha dut a terme l’obertura
del sobre únic presentat pel licitador.
B. DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE ÚNIC
En el sobre únic presentat per cadascun dels licitadors hi consta la documentació que tot
seguit es detalla:
1. Licitador 1: 6TEMS COMUNICACIO INTERACTIVA S.L.
a) La declaració responsable i l’oferta econòmica i tècnica d’acord amb el model de
l’annex 1 del PCAP.
“
A. OFERTA ECONÒMICA
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Per la prestació del servei de creació, manteniment, suport tècnic i posicionament de la
Plataforma MarketplaceVO ofereixo els preus següents:
a) Pel desenvolupament i posada en funcionament de la web el preu de vuit mil setcents setanta-vuit euros (8.778,00 euros), IVA exclòs. L’import de l’IVA que s’ha de
repercutir és de mil vuit-cents quaranta-tres euros i trenta-vuit cèntims (1.843,38
euros) (21%).
b) Pel manteniment i suport de la web per tots els anys de durada del contracte (3
anys i, en cas d’haver ofert la millora, un any addicional) el preu de quatre mil noucents quaranta euros (4.940,00 euros), IVA exclòs. L’import de l’IVA que s’ha de
repercutir és de mil trenta-set euros i quaranta cèntims (1.037,40 euros) (21%).
B. PROPOSTES DE QUALITAT DEL SERVEI
Ofereixo sense cost pel Consell Comarcal el següent:
a) Allargar el període de manteniment, suport tècnic i allotjament web durant 12 mesos
Sí

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

b) Traduir la PLATAFORMA WEB al francès, afegint aquest com a quart idioma de
consulta:
Sí”
b) El currículum vitae de tots els membres de l’equip que es proposa adscriure a
l’execució del contracte.
c) Una relació dels principals serveis de desenvolupament web de naturalesa anàloga
a l’objecte del contracte efectuats per part dels membres de l’equip que es proposa
adscriure durant els últims 3 anys en un portafolis, indicant els seus autors, import,
data, sistema de gestió de continguts web, llenguatge de programació i destinatari
públic o privat.
d) Declaració que proposa la titulació d’Enginyeria en Informàtica com a titulació o
certificat acadèmic de programació específica de web mapping.
2.

Licitador 2: LIMBIC TEAM S.L.
a) La declaració responsable i l’oferta econòmica i tècnica d’acord amb el model de
l’annex 1 del PCAP.
“
A. OFERTA ECONÒMICA
Per la prestació del servei de creació, manteniment, suport tècnic i posicionament de la
Plataforma MarketplaceVO ofereixo els preus següents:
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a) Pel desenvolupament i posada en funcionament de la web el preu de catorze mil
cent vuitanta euros i vint-i-un cèntims (14.180,21 euros), IVA exclòs. L’import de
l’IVA que s’ha de repercutir és de dos mil nou-cents setanta-set euros i vuitanta
quatre cèntims (2.977,84 euros) (21%).
b) Pel manteniment i suport de la web per tots els anys de durada del contracte (3
anys i, en cas d’haver ofert la millora, un any addicional) el preu de vuit mil vint-inou euros i noranta-cinc cèntims (8.029,95 euros), IVA exclòs. L’import de l’IVA
que s’ha de repercutir és de mil sis-cents vuitanta-sis euros i vint-i-nou cèntims
(1.686,29 euros) (21%).
B. PROPOSTES DE QUALITAT DEL SERVEI
Ofereixo sense cost pel Consell Comarcal el següent:
a) Allargar el període de manteniment, suport tècnic i allotjament web durant 12
mesos
No

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

b) Traduir la PLATAFORMA WEB al francès, afegint aquest com a quart idioma de
consulta:
Sí”
b) El currículum vitae de tots els membres de l’equip que es proposa adscriure a
l’execució del contracte.
c) Una relació dels principals serveis de desenvolupament web de naturalesa anàloga
a l’objecte del contracte efectuats per part dels membres de l’equip que es proposa
adscriure durant els últims 3 anys en un portafolis, indicant els seus autors, import,
data, sistema de gestió de continguts web, llenguatge de programació i destinatari
públic o privat.
d) Certificats de les titulacions acadèmiques de cadascun dels membres de l’equip
proposat.
e) Informe presentació del projecte objecte de contracte: Plataforma MarketplaceVO.
3.

Licitador 3: Estudio IKI, S.C.
a) La declaració responsable i l’oferta econòmica i tècnica d’acord amb el model de
l’annex 1 del PCAP.
“
A. OFERTA ECONÒMICA
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Per la prestació del servei de creació, manteniment, suport tècnic i posicionament de la
Plataforma MarketplaceVO ofereixo els preus següents:
a) Pel desenvolupament i posada en funcionament de la web el preu de deu mil cent
vuitanta-cinc euros i seixanta-quatre cèntims (10.185,64 euros), IVA exclòs.
L’import de l’IVA que s’ha de repercutir és de dos mil cent trenta-vuit euros i
noranta-vuit cèntims (2.138,98 euros) (21%).
b) Pel manteniment i suport de la web per tots els anys de durada del contracte (3
anys i, en cas d’haver ofert la millora, un any addicional) el preu de cinc mil siscents catorze euros i cinquanta-quatre cèntims (5.614,54 euros), IVA exclòs.
L’import de l’IVA que s’ha de repercutir és de mil cent setanta-nou euros amb cinc
cèntims (1.179,05 euros) (21%).
B. PROPOSTES DE QUALITAT DEL SERVEI
Ofereixo sense cost pel Consell Comarcal el següent:
a) Allargar el període de manteniment, suport tècnic i allotjament web durant 12 mesos
Sí

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

b) Traduir la PLATAFORMA WEB al francès, afegint aquest com a quart idioma de
consulta:
Sí”
b) El currículum vitae de tots els membres de l’equip que es proposa adscriure a
l’execució del contracte.
c) Una relació dels principals serveis de desenvolupament web de naturalesa anàloga
a l’objecte del contracte efectuats per part dels membres de l’equip que es proposa
adscriure durant els últims 3 anys en un portafolis, indicant els seus autors, import,
data, sistema de gestió de continguts web, llenguatge de programació i destinatari
públic o privat.
d) Certificat de finalització del curs: “Mapping the Modern Web Design Process”, curs
de 2h i 16 minuts.
4.

Licitador 4: Cbt Comunicacion Multimedia, S.L.
a) La declaració responsable i l’oferta econòmica i tècnica d’acord amb el model de
l’annex 1 del PCAP.
“
A. OFERTA ECONÒMICA
Per la prestació del servei de creació, manteniment, suport tècnic i posicionament de la
Plataforma MarketplaceVO ofereixo els preus següents:
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a) Pel desenvolupament i posada en funcionament de la web el preu de deu mil trescents deu euros i trenta cèntims (10.310,30 euros), IVA exclòs. L’import de l’IVA
que s’ha de repercutir és de dos mil cent seixanta-cinc euros i setze cèntims
(2.165,16 euros) (21 %).
b) Pel manteniment i suport de la web per tots els anys de durada del contracte (3
anys i, en cas d’haver ofert la millora, un any addicional) el preu de vuit mil euros
(8.000 euros), IVA exclòs. L’import de l’IVA que s’ha de repercutir és de mil siscents vuitanta euros (1.680 euros) (21 %).
B. PROPOSTES DE QUALITAT DEL SERVEI
Ofereixo sense cost pel Consell Comarcal el següent:
a) Allargar el període de manteniment, suport tècnic i allotjament web durant 12 mesos
Sí
b) Traduir la PLATAFORMA WEB al francès, afegint aquest com a quart idioma de
consulta:
Sí”

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

b) El currículum vitae de tots els membres de l’equip que es proposa adscriure a
l’execució del contracte.
c) Una relació dels principals serveis de desenvolupament web de naturalesa anàloga
a l’objecte del contracte efectuats per part dels membres de l’equip que es proposa
adscriure durant els últims 3 anys en un portafolis, indicant els seus autors, import,
data, sistema de gestió de continguts web, llenguatge de programació i destinatari
públic o privat.
d) Declaració responsable conforme cap membre de l’equip proposat disposa de
Titulació o certificat acadèmic de programació específica de web mapping.
5. Licitador 5: SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN, S.L
a) La declaració responsable i l’oferta econòmica i tècnica d’acord amb el model de
l’annex 1 del PCAP.
“
A. OFERTA ECONÒMICA
Per la prestació del servei de creació, manteniment, suport tècnic i posicionament de la
Plataforma MarketplaceVO ofereixo els preus següents:
c) Pel desenvolupament i posada en funcionament de la web el preu de vuit mil noucents noranta-set euros (8.997 euros), IVA exclòs. L’import de l’IVA que s’ha de
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repercutir és de mil vuit-cents vuitanta-nou euros i trenta-set cèntims (1.889,37
euros) (21 %).
d) Pel manteniment i suport de la web per tots els anys de durada del contracte (3
anys i, en cas d’haver ofert la millora, un any addicional) el preu de quatre mil noucents noranta-set euros (4.997 euros), IVA exclòs. L’import de l’IVA que s’ha de
repercutir és de mil quaranta-nou euros i trenta-set cèntims (1.049,37 euros) (21
%).
B. PROPOSTES DE QUALITAT DEL SERVEI
Ofereixo sense cost pel Consell Comarcal el següent:
a) Allargar el període de manteniment, suport tècnic i allotjament web durant 12 mesos
Sí
b) Traduir la PLATAFORMA WEB al francès, afegint aquest com a quart idioma de
consulta:
Sí”

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

b) El currículum vitae de tots els membres de l’equip que es proposa adscriure a
l’execució del contracte.
c) Una relació dels principals serveis de desenvolupament web de naturalesa anàloga
a l’objecte del contracte efectuats per part dels membres de l’equip que es proposa
adscriure durant els últims 3 anys en un portafolis, indicant els seus autors, import,
data, sistema de gestió de continguts web, llenguatge de programació i destinatari
públic o privat.
C. VALORACIÓ DE L’OFERTA PRESENTADA
D’acord amb la clàusula 13.1 del PCAP els criteris que serviran de base per a
l’adjudicació del contracte són els que tot seguit s’enumeren:
“Els criteris d’adjudicació per determinar la millor oferta són els següents:
1. Preu: fins a 45 punts
S’han de presentar conjuntament dues ofertes econòmiques diferents que es
valoraran amb una puntuació màxima de 45 punts. Les dues ofertes econòmiques són
les següents i s’estableix una relació de punts proporcional a l’estudi de costos del
contracte:
Ofertes econòmiques

Fins a 45 punts

El desenvolupament i posada en funcionament de la

29 punts
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web
El manteniment i suport web per tres anys.

16 punts

a) L’oferta econòmica, en cada cas, es valorarà comparant les diferents ofertes
rebudes.
b) L’oferta més avantatjosa, en cada cas, serà la que obtingui la puntuació més
alta que resultarà de l’aplicació de la fórmula següent:

On:

NOMENCLATURA
Pi = puntuació licitador i
Pmax = punts totals a repartir
IL = import licitació

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Oi = oferta del licitador i
Omin = millor oferta
La funció “min(Omin ; 0,90 x IL)” donarà com a
resultat el més petit dels 2 valors que hi ha dins el
parèntesi i que estan separats per un punt i coma

c) La fórmula establerta en l’epígraf precedent s’aplicarà sobre el preu ofert
exclòs l’IVA.
d) Els preus o ofertes dels licitadors (Oi) s’arrodoniran 2 decimals (a la centèsima
més propera). Per contra, en els resultats de la formula es tindran en compte
tres decimals per tal d’evitar que ofertes amb preus que difereixen en 1 cèntim
obtinguin la màxima puntuació.
e) Per l’elecció de la fórmula s’ha tingut en compte que sigui coherent, lògica i
respecti els principis de contractació pública, que permeti una eficient gestió
dels fons públics i que fomenti la major competitivitat possible entres les
diferents ofertes econòmiques.
f) La fórmula té les característiques següents:
i) Manté la proporcionalitat lineal a l’hora de transformar en punts les
diferents ofertes econòmiques.
ii) Un preu més econòmic ofert obtindrà una puntuació més gran que un altre
de més car, sempre i quan aquest no s’entengui com a desproporcionat,
descartant l’existència d’un llindar de sacietat.
iii) L’oferta que sigui igual al preu de licitació rebrà zero punts en tots els
casos (no atribueix puntuació a qualsevol puntuació pel fet de presentar
una oferta).
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iv) Diferències econòmiques mínimes no es veuran magnificades per les
diferències de puntuació, gràcies al factor corrector que implica que si cap
de les baixes supera el 5% respecte l’import de licitació, no es reparteixen
la totalitat dels punts. L’elecció d’aquest 5% és una aproximació genèrica
de les despeses indirectes o generals que poden tenir les diferents
entitats.
v) El fet que les referències s’estableixen de forma relativa (en relació a
l’oferta més baixa) i no de forma absoluta, genera una certa indeterminació
que permet evitar plantejaments estratègics que no afavoreixin la
concurrència.
2. Qualitat del servei: fins a 36 punts.
Degut a un servei del contracte tant específic, la garantia de la qualitat del servei s’ha
de justificar a través de l’experiència i la formació del personal de l’equip que es
proposa adscriure a l’execució de les diferents fases del contracte. L’equip pot estar
integrat per dues o més persones.

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consell
Comarcal (https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.

Per acreditar i poder valorar el criteri de qualitat del servei s’ha de presentar:
- El currículum vitae de tots els membres de l’equip que es proposa adscriure a
l’execució del contracte.
- Una relació dels principals serveis de desenvolupament web de naturalesa
anàloga a l’objecte del contracte efectuats per part dels membres de l’equip que
es proposa adscriure durant els últims 3 anys en un portafolis, indicant els seus
autors, import, data, sistema de gestió de continguts web, llenguatge de
programació i destinatari públic o privat.
- Titulació o certificat acadèmic de programació específica de web mapping
d’algun dels membres de l’equip que es proposa adscriure a l’execució del
contracte.
Criteri d’adjudicació relatiu a l’experiència en
l’elaboració de PÀGINES WEB del personal que es
proposa adscriure a l’execució del contracte (aquest
criteri es valorarà amb el portafolis i el currículums
vitae presentats. Si aquests requisits no es presenten,
aquest criteri d’adjudicació quedarà exempt de
puntuació)
Presentació de 3 o més serveis de desenvolupament web

Fins a 32 punts

4 punts per
servei realitzat
(amb un mínim
de 3 serveis i
un màxim de 20
punts)

Per cada servei amb integració d’un gestor de continguts

2 punts (màxim
de 6 punts)

Per cada servei amb integració de web mapping

2 punts (màxim
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de 6 punts)

Criteri d’adjudicació relatiu a la formació en
programació específica de web mapping (s’atorgarà la
totalitat de la puntuació si es presenta la titulació o
certificat acadèmic en programació específica en web
mapping d’un dels membres de l’equip de personal que
es proposa adscriure a l’execució del contracte)

4 punts

3. Millora del projecte: fins a 19 punts
Allargar el període de manteniment, suport tècnic i
15 punts
allotjament web durant 12 mesos
Traducció de la PLATAFORMA WEB al francès, afegint
aquest com a quart idioma de consulta

4 punts

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
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”
Tot seguit es procedeix a valorar l’oferta presentada d’acord amb els criteris d’adjudicació
descrits anteriorment:
CRITERI 1. Oferta econòmica. 45 punts
Oferta pel desenvolupament i posada en funcionament de la web:
Oferta màxima (IL): 14.180,21 €
Puntuació màxima (Pmax): 29 punts
Núm.
Licitador

Licitador

Oferta

Omin

Puntuació

1

6TEMS COMUNICACIO
INTERACTIVA S.L

8.778,00 € 8.778,00 €

29,000

2

LIMBIC TEAM S.L.

14.180,21
8.778,00 €
€

0,000

3

Estudio IKI, S.C.

10.185,64
8.778,00 €
€

21,444

4

Cbt Comunicacion
Multimedia, S.L.

10.310,30
8.778,00 €
€

20,774

5

SERVEIS D'INTERNET
JAVAJAN, S.L.

8.997,00 € 8.778,00 €

27,824

ÒRGAN

EXPEDIENT

Decret de Gerència

Serveis Jurídics

X2021015339

Codi Segur de Verificació: e2f9a353-c7e7-41b7-8614-ad11f4e949c0
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01010014_2021_792550
Data d'impressió: 20/12/2021 11:24:05
Pàgina 10 de 17

SIGNATURES

Ìe2f9a353-c7e7-41b7-8614-ad11f4e949c0:Î

DOCUMENT

1.- Carles Fernandez Perez (TCAT) (GERENT), 17/12/2021 10:24
2.- Núria Caellas Puig (SIG), 17/12/2021 11:08
3.- Consell Comarcal del Vallès Oriental. 2021GER001801 17/12/2021

Oferta pel manteniment i suport web per tres anys:
Oferta màxima (IL): 8.029,95 €
Puntuació màxima (Pmax): 16 punts
Núm.
Licitador

Licitador

Oferta

Omin

Puntuació

1

6TEMS COMUNICACIO
INTERACTIVA S.L.

4.940,00 € 4.940,00 €

16,000

2

LIMBIC TEAM S.L.

8.029,95 € 4.940,00 €

0,000

3

Estudio IKI, S.C.

5.614,54 € 4.940,00 €

12,507

4

Cbt Comunicacion
Multimedia, S.L.

8.000,00 € 4.940,00 €

0,155

5

SERVEIS D'INTERNET
JAVAJAN, S.L.

4.997,00 € 4.940,00 €

15,705

Sumatori de les puntuacions de les dues ofertes econòmiques:
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LICITADOR 1

LICITADOR LICITADOR
2
3

6TEMS
COMUNICACIO
LIMBIC
INTERACTIVA TEAM S.L.
S.L.

Oferta econòmica

LICITADOR
5
Cbt
SERVEIS
Estudio IKI, Comunicacion D'INTERNET
S.C.
Multimedia,
JAVAJAN,
S.L.
S.L.
LICITADOR 4

DESENVOLUPAMENT
WEB

29,000

0,000

21,444

20,774

27,824

MANTENIMENT

16,000

0,000

12,507

0,155

15,705

TOTAL PUNTUACIÓ
OFERTA

45,000

0,000

33,951

20,929

43,529

CRITERI 2. Qualitat del servei. 36 punts

Núm.
Licitador

Licitador

1

6TEMS
COMUNICACIO
INTERACTIVA
S.L.

SERVEIS
PRESENTACIÓ
SERVEIS
AMB
SERVEIS
AMB WEB
GESTOR DE
DES.WEB
MAPPING
CONTINGUTS
Màx. 6
Màx. 20 punts Màx.6 punts
punts
20

6

4

TOTAL
FORMACIÓ
QUALITAT
WEBMAPPING DEL
SERVEI
Màx. 36
Màx. 4 punts
punts
0

30
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2

LIMBIC TEAM
S.L.

20

6

4

0

30

3

Estudio IKI,
S.C.

20

6

0

0

26

4

Cbt
Comunicacion
Multimedia,
S.L.

20

6

6

0

32

5

SERVEIS
D'INTERNET
JAVAJAN, S.L.

20

6

2

0

28

CRITERI 3. Millora del projecte. 19 punts
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Núm.
Licitador

Licitador

ALLARGAR
TOTAL
TRADUCCIÓ
MANTENIMENT
MILLORA
AL
I SUPORT
DEL
FRANCÈS
TÈCNIC 1 ANY
PROJECTE
Màx. 10 punts

Màx. 36
Màx.4 punts punts

1

6TEMS
COMUNICACIO
INTERACTIVA
S.L.

15

4

19

2

LIMBIC TEAM
S.L.

0

4

4

3

Estudio IKI,
S.C.

15

4

19

4

Cbt
Comunicacion
Multimedia,
S.L.

15

4

19

5

SERVEIS
D'INTERNET
JAVAJAN, S.L.

15

4

19

Puntuació total obtinguda:
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Licitador

TOTAL
CRITERI 1:
OFERTA
ECONÒMICA

TOTAL
CRITERI 2:
QUALITAT DEL
SERVEI

TOTAL
CRITERI 3:
MILLORA DEL
PROJECTE

Màx. 45 punts

Màx. 36 punts

Màx. 19 punts

TOTAL
Màx. 100
Punts

1

6TEMS
COMUNICACIO
INTERACTIVA
S.L.

45,000

30

19

94,000

2

LIMBIC TEAM
S.L.

0,000

30

4

34,000

3

Estudio IKI,
S.C.

33,951

26

19

78,951

4

Cbt
Comunicacion
Multimedia,
S.L.

20,929

32

19

71,929

5

SERVEIS
D'INTERNET
JAVAJAN, S.L.

43,529

28

19

90,529

D. DETERMINACIÓ DE LA MILLOR OFERTA
Un cop aplicats els criteris d’adjudicació previstos en el PCAP, es determina que el
licitador que ha obtingut una millor puntuació és 6TEMS COMUNICACIO INTERACTIVA
S.L.
E. COMPROVACIÓ DE L’EXISTÈNCIA D’OFERTA ANORMALMENT BAIXA
En haver concorregut tres o més empreses licitadores, per a determinar si l’oferta
presentada està incursa en presumpció d’anormalitat cal aplicar els criteris que preveu la
clàusula 14 a) del PCAP que tot seguit es reprodueixen:
“Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes
econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de
les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
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Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta,
el valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de
les puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és
igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.”
Un cop aplicats aquests criteris, cap empresa licitadora presenta una oferta anormalment
baixa.
Per tant, PROPOSO,
1. Classificar les ofertes presentades per les empreses licitadores en ordre decreixent
en funció de la puntuació rebuda segons els criteris d’adjudicació previstos en el
PCAP, essent la primera la millor oferta presentada:

Núm. Licitador

Licitador

TOTAL

CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL
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Màx. 100 Punts
1

6TEMS COMUNICACIO
INTERACTIVA S.L

94,000

5

SERVEIS D'INTERNET
JAVAJAN, S.L.

90,529

3

Estudio IKI, S.C.

78,951

4

Cbt Comunicacion
Multimedia, S.L.

71,929

2

LIMBIC TEAM S.L.

34,000

2. Adjudicar el contracte de servei de creació, manteniment, suport tècnic i
posicionament de la Plataforma MarketplaceVO a 6TEMS COMUNICACIO
INTERACTIVA S.L, amb NIF B17738956, pel preu de tretze mil set-cents divuit euros
(13.718,00 €), IVA exclòs.
3. Acceptar les millores presentades per part de 6TEMS COMUNICACIO INTERACTIVA
S.L:
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a) Allargar el període de manteniment, suport tècnic i allotjament web durant 12
mesos.
b) Traducció de la PLATAFORMA WEB al francès, afegint aquest com a quart idioma
de consulta.
4. Disposar una despesa plurianual de setze mil cinc-cents noranta-vuit euros amb
setanta-vuit cèntims (16.598,78 €) IVA inclòs, que es financen a càrrec de l’aplicació
pressupostària que es detalla així com el compromís de consignar en els
pressupostos dels anys 2022 i posteriors l’import necessari per a fer front a aquesta
contractació d’acord amb el que disposen els articles 117 i la Disposició Addicional
tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es La transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
ANYS

PERÍODE

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT (IVA inclòs)

ANY 2021 Desembre

CREACIÓ PÀGINA WEB

44 49000 22706

1.500 €

ANY 2022 Gener - Juny

CREACIÓ PÀGINA WEB

44 49000 22706

9.121,38 €

ANY 2023 Juny 2022 - Juny 2023 MANTENIMENT

44 49000 22706

1.992,46 €

ANY 2024 Juliol 2023 - Juny 2024 MANTENIMENT

44 49000 22706

1.992,46 €

ANY 2025 Juliol 2024 - Juny 2025 MANTENIMENT

44 49000 22706

1.992,46 €
16.598,78 €

5. Donar de baixa i alliberar de l’aplicació pressupostària “44 49000 22706” la quantitat
de deu mil dos-cents setanta-cinc euros amb cinquanta-un cèntims (10.275,51 €),
diferència entre el pressupost base de licitació del contracte i l’oferta econòmica
presentada per l’empresa adjudicatària tècniques i al Plec de clàusules
administratives que regeixen aquest contracte.
DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

ANY 2021 Desembre

ANYS

PERÍODE

CREACIÓ PÀGINA WEB

44 49000 22706

IMPORT (IVA inclòs)
0€

ANY 2022 Gener - Juny

CREACIÓ PÀGINA WEB

44 49000 22706

6.536,67 €

ANY 2023 Juny 2022 - Juny 2023 MANTENIMENT

44 49000 22706

1.246,28 €

ANY 2024 Juliol 2023 - Juny 2024 MANTENIMENT

44 49000 22706

1.246,28 €

ANY 2025 Juliol 2024 - Juny 2025 MANTENIMENT

44 49000 22706

1.246,28 €
10.275,51 €

6. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant.”
FONAMENTS DE DRET
1.

La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE

2.

L’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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3.

El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.

4.

El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament que
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.

5.

El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques.

6.

L’article 174.2 i 3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

7.

L’article 80 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.

8.

El Decret número 239/2019, la Presidència del Consell Comarcal del Vallès Oriental,
de 26 de setembre de 2019, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de 8 d’octubre del 2019, mitjançant el qual es deleguen en la Gerència les
competències en matèria de contractació següents:
a) Executar les competències com a òrgan de contractació en relació amb els
contractes d’obres, subministrament, serveis, concessió d’obres, concessió de
serveis i administratius especials, que li corresponen a la Presidència per raó de
l’epígraf primer de la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, quan el seu valor estimat sigui
inferior a cinc-cents mil euros (500.000 EUR), Iva exclòs.
Aquesta delegació inclou també l’autorització i la disposició de despeses
corresponent.
b) Executar les competències com a òrgan de contractació per a subscriure
contractes privats així com l’adjudicació de concessions sobre els béns del
Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’adquisició de béns i immobles i drets
subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els
termes que defineix l’article 100.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost ni l’import de cinc-cents mil euros (500.000 EUR), així com l’alienació
del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni quantia indicats.
Aquesta delegació inclou també l’autorització i la disposició de despeses
corresponent.
c) Acceptar o rebutjar la proposta de classificació de les proposicions presentades
efectuada per la mesa de contractació en tots els contractes.
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d) Acceptar o rebutjar les ofertes que estan incurses en presumpció d’anormalitat en
tots els contractes.
Aquest Decret de Presidència aprovà també derogar les delegacions de
competències de la Presidència aprovades a favor de la Gerència amb anterioritat.
Per això,
DECRETO:
1. Classificar les ofertes presentades en ordre decreixent en funció de la puntuació
rebuda segons els criteris d’adjudicació previstos en el PCAP, essent la primera la
millor oferta presentada:

Núm. Licitador

Licitador

TOTAL
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Màx. 100 Punts
1

6TEMS COMUNICACIO
INTERACTIVA S.L

94,000

5

SERVEIS D'INTERNET
JAVAJAN, S.L.

90,529

3

Estudio IKI, S.C.

78,951

4

Cbt Comunicacion
Multimedia, S.L.

71,929

2

LIMBIC TEAM S.L.

34,000

2. Adjudicar el contracte de servei de creació, manteniment, suport tècnic i
posicionament de la Plataforma MarketplaceVO a 6TEMS COMUNICACIO
INTERACTIVA S.L, amb NIF B17738956, pel preu de tretze mil set-cents divuit euros
(13.718,00 €), IVA exclòs.
3. Acceptar les millores presentades per part de 6TEMS COMUNICACIO INTERACTIVA
S.L:
a) Allargar el període de manteniment, suport tècnic i allotjament web durant 12
mesos.
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1.- Carles Fernandez Perez (TCAT) (GERENT), 17/12/2021 10:24
2.- Núria Caellas Puig (SIG), 17/12/2021 11:08
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b) Traducció de la PLATAFORMA WEB al francès, afegint aquest com a quart idioma
de consulta.
4. Disposar una despesa plurianual de setze mil cinc-cents noranta-vuit euros amb
setanta-vuit cèntims (16.598,78 €) IVA inclòs, que es financen a càrrec de l’aplicació
pressupostària que es detalla així com el compromís de consignar en els
pressupostos dels anys 2022 i posteriors l’import necessari per a fer front a aquesta
contractació d’acord amb el que disposen els articles 117 i la Disposició Addicional
tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es La transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
ANYS

PERÍODE

DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT (IVA inclòs)

ANY 2021 Desembre

CREACIÓ PÀGINA WEB

44 49000 22706

1.500 €

ANY 2022 Gener - Juny

CREACIÓ PÀGINA WEB

44 49000 22706

9.121,38 €

ANY 2023 Juny 2022 - Juny 2023 MANTENIMENT

44 49000 22706

1.992,46 €

ANY 2024 Juliol 2023 - Juny 2024 MANTENIMENT

44 49000 22706

1.992,46 €

ANY 2025 Juliol 2024 - Juny 2025 MANTENIMENT

44 49000 22706

1.992,46 €
16.598,78 €
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5. Donar de baixa i alliberar de l’aplicació pressupostària “44 49000 22706” la quantitat
de deu mil dos-cents setanta-cinc euros amb cinquanta-un cèntims (10.275,51 €),
diferència entre el pressupost base de licitació del contracte i l’oferta econòmica
presentada per l’empresa adjudicatària tècniques i al Plec de clàusules
administratives que regeixen aquest contracte.
DESCRIPCIÓ

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

ANY 2021 Desembre

ANYS

PERÍODE

CREACIÓ PÀGINA WEB

44 49000 22706

0€

ANY 2022 Gener - Juny

CREACIÓ PÀGINA WEB

44 49000 22706

6.536,67 €

ANY 2023 Juny 2022 - Juny 2023 MANTENIMENT

44 49000 22706

1.246,28 €

ANY 2024 Juliol 2023 - Juny 2024 MANTENIMENT

44 49000 22706

1.246,28 €

ANY 2025 Juliol 2024 - Juny 2025 MANTENIMENT

44 49000 22706

1.246,28 €
10.275,51 €

6. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant.
7. Notificar aquest Decret a les persones interessades.

Document signat electrònicament.

IMPORT (IVA inclòs)

