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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE MANTENIMENT DE LLICÈNCIES
DE SOFTWARE AUTODESK I DE NOVES LLICÈNCIES. SOBRE DIGITAL
Lloc: Sala reunions del c. Centre, 26-30, segona planta, del Prat de Llobregat.
Data: 18 de febrer de 2020
Hora: 12:30 hores
Assistents:
- President:
- Sra. Alba Bou Jordà, tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Alcaldia, Economia, Habitatge.
Governança i Qualitat Democràtica
-

Vocals:
Sra. María Eugenia Abarca Martínez, la secretària de la Corporació.
Sr. Luis Zudaire López, Interventor de la Corporació.
Sr. George Giraco Mateo, cap de Serveis de Sistemes TIC
Sr. Xavier Altafulla Tarraga, cap de secció de Sistemes Informàtics

-

Secretari: Sra. Rosa Fuixart Gubianas, Cap de Serveis de Contractació i Patrimoni.

L’objecte de la sessió és proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de
servei de manteniment de llicències de software Autodesk i de noves llicències,
amb un pressupost base de licitació de 50.000 €, a favor de l’empresa que hagi presentat
l’oferta més avantatjosa.
La Presidència declara constituïda la Mesa i es procedeix a iniciar la reunió. El Secretari
dóna lectura de les disposicions legals aplicables i de la part del Plec de clàusules
administratives particulars referida a aquest tràmit.
Obert l’acte, la Secretària de la Mesa dona lectura de la clàusula relativa als criteris
d’adjudicació del Plec de clàusules administratives particulars.
Atès l’informe emès pel cap de Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació i de les
Comunicacions de data 7 de febrer de 2020, que valoren les esmentades propostes, en
base als criteris de selecció establerts en el plec de clàusules administratives d’aquesta
contractació, el contingut dels quals es reprodueix literalment a continuació:
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA, FINS A UN MÀXIM DE 100
PUNTS:
L'únic criteri és l’import econòmic amb una puntuació màxima de 100 punts.
Una vegada analitzada i valorada l’única proposta presentada per als criteris automàtics,
l’empresa que: ASIDEK ASESORES DE SISTEMAS E INTEGRADORES DE CAD SL, NIF: B61117099, ha obtingut amb un total de 100 punts.
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Davant dels antecedents de la puntuació obtinguda es proposa a l'empresa ASIDEK
ASESORES DE SISTEMAS E INTEGRADORES DE CAD SL, NIF: B-61117099, per haver
obtingut la màxima puntuació, amb un total de 100 punts, amb un pressupost màxim
totalde 49.767,50 €, IVA exclòs (60.218,68 € d'IVA inclòs).
En el següent quadre es detallen les valoracions de tots els criteris d'adjudicació:

(iva exclòs)
EMPRESA

NIF

ASIDEK

B-61117099

Partida pressupostària

Proposta Econòmica
24.860 €

24.907,50 €

20.012.920.216

20.012.920.626

Puntuació
100,00

Aquesta despesa es repartirà a les partides pressupostàries de la següent manera:
012.920.216 – Manteniment d’equips informàtics/programari – 24.860 €, IVA no inclòs
(30.080,60 € IVA inclòs)
012.920.616 – Material inventariable. Equips processos informàtics – 24.907,50 €, IVA
no inclòs (30.138,08 € IVA inclòs), a raó de 4.981,50 € IVA no inclòs (6.027,62 €, IVA
inclòs) per llicència.
La Mesa dona la seva conformitat, i a la vista de l’oferta i de l’Informe de valoració emès pel
cap de Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació de data 7 de febrer de 2020, en
compliment del que disposa l’article 150 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic,
es proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de Manteniment de
llicències de software Autodesk i de noves llicències., a favor de l’empresa Asidek
Asesores de Sistemas e Integradeores de Cad, SL, amb NIF: B61117099.
Comprovat el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores, es va efectuar el requeriment
mitjançant comunicació electrònica per tal que el licitador presentés en un termini de 10
dies hàbils la documentació assenyalada en el Plec de clàusules administratives particulars,
a més de la documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional i la garantia definitiva del 5 % de l’import d’adjudicació.
Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:40 hores del
dia 18 de febrer de 2020 i signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe.

F_GRPFIRMA_PRESIDENT

F_GRPFIRMA_SECREACTA
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