ACTA núm. 2021-74391-04

(Procediment EXP-LIC-2021-74391)

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ

Contractació relativa al Subministrament software Sales Cloud.

D’acord amb l’establert en el plec administratiu del expedient EXP-LIC-2021-734391 relatiu al
Subministrament software Sales Cloud per part d’IThinkUPC, Societat Unipersonal, SL que es
va publicar segons la resolució 2021-74391-01 de data 10 de maig de 2021 i d'acord amb el
procediment obert, regulat per 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 (“LCSP”).
A la concurrència, tramitada mitjançant procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació i
anunci publicat al perfil del contractant, es va presentar dins del termini establert la següent
empresa:

PKF Attest Blueway, S.L.amb NIF (B88201355)

En data 4 de juny de 2021 es va procedir a l’obertura del sobre 1 i a comprovar la documentació
general acreditativa del compliment dels requisits aportada pel licitador, resultant admès a la
licitació i publicant en el perfil del contractant la convocatòria pública de la Mesa de contractació
per l'obertura del sobre amb criteris avaluables objectivament per el dia 7 de juny de 2021.
En data 7 de juny de 2021, s’efectua en acte públic l’obertura del Sobre 3 (Proposició avaluable
mitjançant fórmules) de l’oferta presentada, d’acord amb la formula següent:

Criteri
Oferta econòmica

Punts
La puntuació de l’oferta econòmica es realitzarà d’acord amb la
següent formula
Preu mínim ofert
Puntuació= ---------------------- X 100
Preu de la oferta

1

L’oferta presentada pel licitadors es la seguent:
TOTAL

22.031,17

Iva 21%

4.626,55

Total Con IVA

26.657,72

Per tant la puntuació corresponent als criteris objectius corresponent a l’empresa presentada
es la següent:

Criteris de valor

0

Criteris objectius

100

Totals

100

Vista la puntuació i els informes corresponents, així com la proposta d’adjudicació i acomplerts
els tràmits en el procediment de referència, s’acorda l’adjudicació de la contractació de
l’expedient EXP-LIC-2021-74391 relatiu al Subministrament del software Sales Cloud a
l’empresa PKF Attest Blueway, S.L. amb NIF B-88.201.355, per un import de 22.031,17€ IVA
exclòs.
D’acord amb el procediment obert, regulat per 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 (“LCSP”),
aquesta resolució serà degudament notificada tant a l’adjudicatari i per tal de donar-li la
publicitat necessària, serà inserida en el perfil del contractant.
El contracte es formalitzarà en document privat de conformitat amb el que disposa l’art. 153
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 (“LCSP”), dins dels quinze dies hàbils des que es remeti
la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats.
Barcelona, 11 de juny de 2021

Josep Maria Ciervo Ruedas
Òrgan de contractació
IThinkUPC
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