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PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL PROCEDIMENT
OBERT RELATIU A L'ACTUALITZACIÓ DE LA LLICÈNCIA DEL
PROGRAMARI DE TARIFACIÓ TELEFÒNICA CHAR I DEL SEU SUPORT
ASSOCIAT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA (CPA 2008 58.29.3 I CPV
48000000-8) - EXP. 033/17.S.

Un cop examinada l'única oferta presentada al procediment obert relatiu a la
contractació de l'actualització de la llicència del programari de tarifació
telefònica cHar i del seu suport associat de la Universitat de Girona (CPA 2008
58.29.3 / CPV 48000000-8) (exp. 033/17.S), la Mesa de Contractació manifesta
el següent:
Primer.- Que l'empresa que ha estat admesa a la licitació després de revisar el
contingut del sobre A (capacitat per contractar i solvència) ha estat la següent:
-

INTEGRACIONES DIGITALES GOLD, SL

Segon.- El criteri de valora.ció és el que estableix l'annex 8 del plec de
clàusules administratives particulars.
Tercer.- Que una vegada aplicat el criteri automàtic relacionat a l'esmentat
annex 8 del plec, el resultat ha estat el següent:
OFERTA
PRESENTADA*

LICITADOR
INTEGRACIONES
DIGITALES GLOD SL

PUNTUACIO (màxim
100 punts)

1.224,39 €

100 punts

*Imports IVA (21%) exclòs

Quart.- Que la motivació de l'aplicació del criteri és l'aplicació de la fórmula
prevista en el plec:
"Oferta econòmica .. ............ ............. .................................. . ...... fins a 100 punts
La valoració d'aquest criteri es farà en funció del preu total ofert
mitjançant l'aplicació de Ja següent fórmula proporcional:

IPI

=

�

100 x Ome/0

On: PI: puntuació atorgada a/ licitador, Ome: oferta més econòmica, Op: oferta
que es puntua"

Cinquè.- Que per les raons esmentades en els punts anteriors, la Mesa de
Contractació proposa adjudicar l'actualització de la llicència del programari de
tarifació telefònica cHar i del seu suport associat de la Universitat de Girona
(CPA 2008 58.29.3 I CPV 48000000-8) a l'empresa INTEGRACIONES

DIGITALES GOLD, SL, la
avantatjosa, per un import de:

qual

ha

estat

classificada

econòmicament

Preu IVA exclòs ... mil dos-cents vint-i-quatre euros amb trenta-nou cèntims
(1.224,39 €)
IVA 21o/o ............... dos-cents cinquanta-set euros amb dotze cèntims (257,12 €)
Total IVA inclòs . . MIL
QUATRE-CENTS
VUITANTA-UN
EUROS
AMB
CINQUANTA-UN CÈNTIMS (1.481,51 €).
. .

Termini d'execució: 1 any, des del dia 14 d'octubre de 2017 fins el dia 13
d'octubre de 2018. Termini de garantia: mateixa durada de la prestació de
l'objecte contractual.

Girona, 26 de setembre de 2017

M. Rosa Montalban Garcia
Secretària de la Mesa de Contractació

