Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Tel. +34 93 402 11 00

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ 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

En data 20 de juliol de 2022, la directora de l’Àrea de TIC de la Universitat de Barcelona va aprovar
l’expedient que regeix el contracte de 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.
El 20 de juliol de 2022, es va convidar a Nextret, S.L. com empresa homologada de l’Acord marc a
presentar oferta.
En data 27 de juliol de 2022, s’ha emès informe-proposta d’adjudicació proposant com a adjudicatària
a l’empresa Nextret, S.L., atès que la seva oferta és econòmicament avantatjosa d’acord amb els
requisits indicats per a aquesta licitació, valorada de conformitat amb els criteris d’adjudicació fixats en
el plec de clàusules administratives que regulen aquesta contractació.
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes a l’article 150 i concordants de
la Llei 9/2017 de contractes del sector públic i el que es disposa al Plec de clàusules administratives
particulars per a procedir a l’adjudicació de l’esmentada contractació,
En virtut de la delegació de l'exercici de la competència en matèria contractual, efectuada pel Rector
mitjançant resolució de data 3 de juny de 2019,
RESOLC
Primer.- Adjudicar el contracte de 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, i el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques de
l’esmentada contractació, a l’empresa NexTReT, S.L. amb NIF B60345527 i domicili a Rambla de
Catalunya, 33, Entresuelo, 08007 - Barcelona, per la quantitat total de 54.434,88 euros dels quals
44.987,50 euros corresponen a la base i 9.447,38 euros al 21% d’IVA, per haver-se considerat
avantatjosa als interessos de la Universitat de Barcelona, tal i com es desprèn de l’informe tècnic que
consta a l’expedient de contractació.
Segon.- Ordenar que es notifiqui aquesta resolució a l’adjudicatari i que la mateixa es publiqui en el
perfil del contractant.
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Tercer.- Ordenar que es procedeixi a la formalització del contracte en un termini de 15 dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la notificació de la present resolució a l’adjudicatari, publicant-se aquesta
formalització en el perfil del contractant.
Barcelona,

Montserrat Bachs Castaño
Directora Àrea de Tecnologies de l'Informació i la Comunicació
Òrgan de Contractació (p.d. 3/06/2019)
Contra la present resolució els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de la present, de conformitat
amb l’establert a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant, i de forma prèvia a la via judicial, els interessats poden optar per interposar un recurs de reposició, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acte impugnat, en base a l’establert a l’article 123 i següents de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques. Interposat l’esmentat recurs, en cap cas
es suspendrà l’execució de l’acte impugnat. Fins que no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició no es
podrà interposar el recurs contenciós administratiu.
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