INFORME DE VALORACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PROGRAMACIÓ PER
ACTUALITZAR LES APLICACIONS DELS TRAMITS ELECTRONICS D’ACCÉS DE
RECURSOS HUMANS A LA NOVA PLATAFORMA (PA5) DE DESENVOLUPAMENT DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA (Contracte basat en l’acord marc per a l'homologació de
proveïdors per a la prestació de serveis de desenvolupament de software, per a les
entitats inicials participants del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
18/11).
EXPEDIENT 2022/177
Lot 1: Perfils amb capacitat per prestar serveis de desenvolupament a mida que inclouen
les tecnologies Java, PHP, Javascript i .NET
1. ANTECEDENTS.
En data 20 juliol de 2022, la directora de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i de la
Comunicació de la Universitat de Barcelona va aprovar expedient per a la contractació dels
serveis de programació per actualitzar les aplicacions dels tràmits electrònics d’accés a recursos
humans a la nova plataforma (PA5) de desenvolupament de la Universitat de Barcelona
(contracte basat en l’acord marc per a l'homologació de proveïdors per a la prestació de serveis
de desenvolupament de software, per a les entitats inicials participants del Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya (CSUC) 18/11. Lot 1: Perfils amb capacitat per prestar serveis de
desenvolupament a mida que inclouen les tecnologies Java, PHP, Javascript i .NET), expedient
2022/177.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte
pel procediment contracte basat d’acord amb la clàusula 23 del plec regulador de l’ acord marc
per a l'homologació de proveïdors per a la prestació de serveis de desenvolupament de software,
per a les entitats inicials participants del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
18/11.
Vista la única oferta presentada valorada de conformitat amb els criteris d’adjudicació fixat en el
plec de clàusules administratives particulars que regulen aquesta contractació es va procedir a
la seva valoració.
2. VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS.
La data límit de presentació d’ofertes era el 22 d’agost de 2022 però l’empresa convidada l’ha
presentada en data 21 de juliol de 2022. El licitador presentat és el següent:
Nom Empresa
NexTRet, S.L.
La valoració de l’oferta es fa sobre la base de la informació continguda en la proposició
econòmica.
El pressupost de licitació és de 54.450,00 euros (IVA inclòs), dels quals 45.000,00 euros
corresponen a la base imposable i 9.450,00 euros al 21 % IVA.
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La proposició econòmica presentada via telemàtica pel licitador al procediment és la següent:
A.- OFERTA ECONÒMICA (100%)
LICITADOR
NexTRet, S.L.

Base Imposable

IVA 21%

44.987,50

9.447,38

Total
54.434,88

L’oferta presentada per l’empresa s’adequa a l’establert en el plec de prescripcions tècniques i
de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació de referència i se li assignen 100
punts.
3. CONCLUSIONS
Es proposa l’adjudicació del contracte en favor de NexTRet, S.L. a l’haver presentat l’oferta
favorable als interessos de la Universitat de Barcelona.
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