R/N: EC/CP00034 EC-2019-153

Resolució d'adjudicació del contracte
Expedient

EC-2019-172

Unitat
promotora

Subdirecció General de Seguiment d'Entitats i Participacions de la Generalitat

Procediment

Obert

Objecte

Realització de tasques assessorament per analitzar la viabilitat d'una societat que
agrupi les participacions de les societats mercantils participades directament per
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com una proposta de model
organitzatiu per aquesta societat. També és objecte del contracte la determinació
de l'impacte econòmic que comportaria la creació i posada en funcionament
d'aquesta societat.

Modalitat

Tipus

Contracte Públic

Serveis

Antecedents
1. Mitjançant resolució de 9 de juliol de 2019 es va aprovar l’expedient de contractació del contracte
de referència i es va acordar l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. En data 5 de setembre de 2019 va tenir lloc la reunió de Mesa de Contractació i es va procedir a
l’obertura dels sobres “A” i a qualificar la documentació de caràcter general aportada pels licitadors a
fi d’acreditar la capacitat i solvència exigida com a requisit d’aptitud per contractar amb el sector
públic.
3. Vist que a la licitació de referència es van presentar un total de 5 empreses resultant que, un cop
revisada la documentació aportada per les mateixes, una de les empreses no es va admetre a la
licitació.
4. Vist que el 12 de setembre de 2019 va tenir lloc l’acte públic d’obertura dels sobres “B” que
contenen la documentació relativa als criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depèn de judicis
de valors
5. Vist que el 19 de setembre de 2019 la Mesa de contractació es va reunir als efectes d’aprovar la
puntuació relativa als criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depèn de judicis de valors.
6. Vist que el 20 de setembre de 2019 va tenir lloc l’acte públic en el que es va comunicar a les
empreses licitadores la puntuació obtinguda en el sobre B, es va procedir a l’obertura dels sobres “C”
i es va acordar que, tant aviat com es proposés una empresa adjudicatària que es procedís a requerir
a aquesta la documentació prevista.
7. Vist que el 7 d’octubre de 2019 va tenir lloc la reunió virtual de la Mesa de Contractació i es va
procedir a qualificar la documentació presentada per l’empresa proposada com a adjudicatària,
acordant l’adjudicació de l’expedient de referència a l’empresa KPMG ASESORES, SL, un cop s’ha
comprovat que la documentació presentada és l’adient i que compleix els requisits tècnics i
documentals que s’han establert per a aquest expedient de contractació.
Fonaments de dret
I. S’han acomplert els tràmits legalment establerts per a l’adjudicació d’aquest contracte.
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II. Les empreses licitadores han obtingut les següents puntuacions totals i parcials:
Proposta
tècnica

Preu

Formació

TOTAL

KPMG ASESORES

25,00

46,37

9,00

80,37

Landwell – PriceWaterhouseCoopers Tax &
Legal Services, S.L.

18,00

45,15

9,00

72,15

DENVER ADVOCATS I ASESSORS TRIBUTARIS,
S.L.P.

15,00

49,00

3,00

67,00

AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES
SP, S.L.P.

11,00

44,61

9,00

64,61

EMPRESES

Les característiques i els avantatges de l’empresa adjudicatària, que han comportat que la seva oferta
hagi estat seleccionada en front de la resta de licitadors es recullen en annex formant part de la
present resolució.
Pels motius exposats i 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, i d’acord amb la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació.
Vist l’article 5.2 a) de la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig, DOGC 7873 de 13 de maig de
2019.
RESOLC:
1.Adjudicar a KPMG ASESORES, SL amb CIF/NIF B82498650.el contracte les dades identificadores
del qual consten a l’encapçalament, per un import total de 47.400,00 € (QUARANTA-SET MIL
QUATRE-CENTS EUROS) més IVA, segons el següent desglossament:
Empresa adjudicatària
KPMG ASESORES, SL
Import base €

IVA €

Import amb IVA €

60.000,00

12.600,00

72.600,00

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

47.400,00

9.954,00

57.354,00

Pressupost licitació

Import adjudicació

2.Designar com a responsable d’aquest contracte al director general del Patrimoni de la Generalitat
de Catalunya.
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.
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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,

Natàlia Garriga i Ibáñez
Directora de Serveis
(Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig,
DOGC 7873 de 13 de maig de 2019)
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ANNEX
1. Proposta tècnica (fins a 42 punts):


Memòria:

La proposta descriu els àmbits a desenvolupar en aquest treball de forma clara i estructurada,
exposant de forma detallada i aprofundint en els aspectes exposats en el Plec de prescripcions
tècniques. Es valora positivament la metodologia de treball proposada, que mostra un
coneixement ampli en models organitzatius de societats. KMPG presenta quatre metodologies
per valorar empreses, si bé opta per el del valor comptable que pot ser adequat per valorar
algunes societats però no per a totes. En el aspecte organitzatiu del treball es troben
mancances com la previsió de reunions amb la unitat contractant i la designació d’interlocutors
de KPMG.
L’empresa obté en aquest apartat 13 punts.


Proposta d’index del document

La proposta d’índex és molt detallada i inclou tots els aspectes destacats a desenvolupar pel
treball. Es valora positivament l’apartat de les conclusions del projecte, especificant les sinergies
i oportunitats de millora detectades en els àmbits mercantils, fiscals, laborals i
economicofinancers.
L’empresa obté en aquest apartat 10 punts.


Coneixement i adaptació de la proposta a la realitat de les empreses del Sector Públic de la
Generalitat:

La proposta és genèrica i estàndard i no s’adapta a la realitat particular empresarial de les
societats i entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya, si bé s’efectua com mínim
una anàlisi sobre dues societats que formarien part del futur holding.
L’empresa obté en aquest apartat 2 punts.
L’empresa obté en aquest apartat un total de 25 punts.
2. Preu (fins a 49 punts):
L’empresa presenta una oferta de 47.400,00 €, IVA exclòs, per la qual cosa obté en aquest apartat
46,37 punts
3. Formació (fins a 9 punts):
L’empresa aporta 5 persones del seu equip de treball que disposen d’un postgrau o màster en Dret
mercantil, Fiscalitat o Administració i Direcció d’Empreses per la qual cosa obté en aquest apartat la
màxima puntuació (9 punts).
L’empresa ha obtingut una puntuació total de 80,37 punts
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