D. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

BE/G2024 BE-2018-3333
Resolució d'adjudicació del contracte

Unitat Promotora : Servei de Promoció
de l'Associacionisme i el Voluntariat

Contracte : Contracte Públic

Tipus : Serveis
Procediment : Obert
Expedient : BE-2018-3333
Títol: Serveis de generació, gestió i dinamització de continguts transversals específics
al web Xarxanet.org: Lot 1.

Antecedents
Per resolució de l’òrgan que acorda contractar es va aprovar l’expedient de
contractació del contracte de referència i es va acordar l’obertura del procediment
d’adjudicació.
En data 10 de juliol de 2019 va tenir lloc la reunió de Mesa de Contractació del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en la qual es va proposar
l’adjudicació a l’oferta valorada amb la millor relació qualitat-preu.
Les empreses licitadores han obtingut les següents puntuacions totals:
1-

FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI: 90 punts

S’annexa a aquesta resolució l’informe tècnic de valoració d’ofertes, en què
consten els motius que fonamenten l’assignació de les puntuacions obtingudes.
Fonaments de dret
1. S’han acomplert els tràmits legalment establerts per a l’adjudicació d’aquest
contracte.
2. És d’aplicació l’article 45.1 de la Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres.
3. De conformitat amb el que disposen els articles 150, 151 i 158 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.
4. D’acord amb allò que estableix l’article 62 de la mateixa Llei.
5. Vista la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació.
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RESOLC:
1. Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:
DADES DE LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ:
Lot 1: Servei per la generació, gestió i dinamització dels continguts
transversals sobre el treball en xarxa, entre les entitats del tercer sector i
amb altres agents.
Nom de l’empresa: FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI (NIF: G61096368)
Import ofert màxim sense IVA: 18.000,00 €
Import total màxim, IVA inclòs (21%): 21.780,00 €
Termini d’execució: De l’1 de gener, o des de l’endemà de la signatura del
contracte si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2019
Termini de garantia: 1 mes
2. Designar com a responsable d’aquest contracte la Cap del Servei de Promoció
de l’Associacionisme i el Voluntariat, amb l’obligació de desenvolupar les
responsabilitats corresponents durant la seva execució.
3. Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents,
d’acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació
pública i de procediment administratiu.
4. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per la
seva formalització, d’acord amb el que disposa l’article 151 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.
Per delegació,
Francesc Iglesies i Riumalló
Secretari d’Afers Socials i Famílies
p.d. (Resolució BEF/573/2006, d'1 de març.
DOGC 4592, de 14.03.2006)
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb
certificats del Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions
tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les
manifestacions de voluntat en suport informàtic".
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