EXPEDIENT 20/18

Resolució d’adjudicació del lot 1 de l’acord marc
d’homologació de proveïdors de llicències MICROSOFT i
serveis associats per a les entitats del grup de compra

El director general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC en endavant),
actuant d’acord amb els articles 14 i 17 dels Estatuts i de conformitat amb allò previst a la
normativa de Contractació Pública d’aplicació i en base als següents:

Antecedents
Primer. Consta que les Universitats de Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB),
Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), de Lleida (UdL), de Girona (UdG),
Rovira i Virgili (URV), Oberta de Catalunya (UOC), de Vic - Universitat Central de Catalunya
(UVic-UCC) i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) participen en la
licitació de l’acord marc d’homologació de proveïdors de llicències del programari de
Microsoft i serveis bàsics associats.
Segon. Consta la proposta de la licitació confeccionada per part del Director de Serveis TIC
del CSUC, l’aprovació dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
reguladores de la licitació i la publicació de la convocatòria de la licitació en el Perfil del
contractant del CSUC i, en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
Tercer. Consta que els licitadors han remès oferta correctament, en temps i forma, al Lot 1
(Acord Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES). Inscripció per a solucions d’educació):
1. BECHTLE DIRECT SLU
2. ACADEMIC SOFTWARE
3. GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A
4. SEIDOR, SA
5. SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L.
6. TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES
Quart: Que en data 1 de febrer de 2021, l’Òrgan de contractació del CSUC va acordar
excloure a BECHTLE DIRECT S.L.U, per incomplir la Lletra V, W del Quadre de
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característiques i la clàusula 14.5 del PCAP, atès que el licitador va incórrer en un error
innegable i indubtable consistent en inserir en el sobre C, documentació tècnica valorable en el
sobre B i, el més rellevant, no presentar l’oferta econòmica i qualitativa conforme el model que
constava a l’aplicació Sobre 2.0”.
Cinquè: Consta que la valoració de les ofertes aprovada per la Mesa és la següent:
Licitadors

Sobre B

ACADEMIC SOFTWARE
GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A
SEIDOR, SA
SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES

Sobre C

Total

10,00
9,00
16,00
3,00

63,68
30,02
50,39
38,70

73,68
39,02
66,39
41,70

8,00

73,18

81,18

Sisè: Consta que TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES, UTE ACADEMIC SOFTWARE-SOFTWAREONE BE, SEIDOR,
S.A han aportat la documentació prèvia a l’adjudicació d’acord amb el previst al PCAP.

Resolc
Primer. ACCEPTAR la valoració i classificació de les ofertes i la proposta d’adjudicació de
la Mesa de contractació, d’acord amb l’informe de valoració de les ofertes, que consta inserit
en l’expedient administratiu de contractació.
Segon. HOMOLOGAR a TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES, UTE ACADEMIC SOFTWARE-SOFTWAREONE BE i SEIDOR,
S.A al lot 1 (Acord Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES). Inscripció per a solucions
d’educació) de l’Acord marc de l’homologació de proveïdors de llicències de programari de
Microsoft i serveis bàsics, en les condicions fixades als plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques i HABILITAR als licitadors per participar en els contractes basats
dels acords marcs que es convoquin.
Tercer. NOTIFICAR l’adjudicació als licitadors i PUBLICAR-LA al Perfil del Contractant
i en el Diari Oficial de la Unió Europea.
Quart. INDICAR que aquest resolució, exhaureix la via administrativa, i en contra seva es
pot interposar, alternativament, recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic, dins dels quinze dies hàbils següents a la notificació de
l’adjudicació, o recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós administratiu
de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació.
Tot això, sens perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que s’estimi més
convenient.
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Cinquè. En el moment oportú, FORMALITZAR els acords marc, i publicar la
formalització al Perfil del Contractant.
Atès que el contracte és susceptible de recurs especial, l’Acord no es pot formalitzar fins que
transcorrin quinze dies hàbils a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Miquel Puig i Raposo
Director General del CSUC
Barcelona, 24 de febrer de 2021
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