INFORME-RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ
CONTRACTE MENOR AMB PUBLICITAT
Òrgan de contractació: Barcelona, Cicle de l’Aigua, S.A.
Codi i nom expedient : EXP21-0124
Qualificació: SUBMINISTRAMENT
MANT_SOFTWARE PANELLS
Tramitació: Ordinària
Procediment: Menor amb publicitat (art. 318 a) LCSP)
Objecte:

Subministrament de la renovació de llicències Scala (28/11/2021 a 28/11/2022)

Valor estimat (sense IVA): 444,00€

Durada: 1 any

CPV: 48500000-3 - Paquets de software de comunicació i multimèdia
El Servei de Sistemes d’Informació de la Direcció de Planificació i Innovació de BCASA ha de contractar la
renovació de les llicències del software de panells de platges, Scala.
Aquesta actuació és competència de Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. i té com a finalitat la satisfacció de la
necessitat de renovar les llicències del software de panells de platges al període del 28/11/2021 al 28/11/2022.
El desglossament de les llicències a mantenir és el següent:


3 unitats del software del Player per 3 panells de platges (SW-PST-HD01) . Pels panels de les platges
de Sant Sebastià, Bogatell i Mar Bella.



1 unitat del software de gestió de continguts i comunicació amb els panells (SW-CMS-DL)



1 unitat del software d’edició de continguts multimèdia (SW-IDE-DL)

El contracte tindrà una durada de: 1 any (28/11/2021 - 28/11/2022)
El preu del contracte es considera adequat pel compliment de les prestacions i ajustat al preu general de
mercat per subministraments d’aquestes característiques.
Aquesta prestació es pot adjudicar mitjançant un contracte menor perquè, tal i com s’ha especificat en la
descripció de l’objecte del contracte, aquest no s’ha alterat ni fraccionat per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.
S’ha publicat l’anunci de licitació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya (PSCP). S’ha rebut 1 oferta i s’ha valorat com s’assenyala tot seguit .
Per l’adjudicació del contracte, es presenta el següent quadre de valoració:

EMPRESA
PENTATEL COMUNICACIONES, S.L.

PRESSUPOST
(sense IVA)
443,39 €

IVA 21%
93,11 €

TOTAL
(IVA
inclòs)

PUNTUACIÓ

536,50 €

Es considerada oferta anormalment baixa si hi concorre un únic licitador, quan l’oferta sigui inferior al
pressupost base de licitació en més de 25 punts percentuals. En aquest cas, l’oferta presentada està per sota
del pressupost base de licitació en un 0,14% per lo tant no és considerada anormalment baixa.
Es proposa l’adjudicació a Pentatel Comunicaciones, S.L., amb NIF B82682832 per ser l’únic licitador i
presenta una oferta que s’ajusta a les condicions de licitació.
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El pressupost no supera el preu de licitació i Pentatel Comunicaciones, és especialista en solucions i serveis
del programari SCALA i la seva integració en les diferents infraestructures T.I., i disposa de la capacitat tècnica
per renovar el programari SCALA.
a) La contractació ☐SI ☒NO compromet a la qualitat.
b) La contractació ☐ SI ☒ NO compromet al medi ambient.
En cas de resposta afirmativa a a) o b) :
Homologació del proveïdor ☐SI. Dades vigents al RGCS02 ☐SI. Documentació aportada correcta.
La contractació ☐SI ☒NO inclou condicions socials i/o ambientals d’execució.
La contractació ☐SI ☒NO requereix de coordinació d’activitats empresarials.
La contractació ☐SI ☒NO requereix incloure clàusules específiques d’execució del contracte.
La contractació ☐SI ☒NO implica obligacions futures de manteniment o actualització amb el proveïdor
Per tot l’expressat, es proposa:
ADJUDICAR el contracte que té per objecte el subministrament de la renovació de llicències de Scala a favor
de Pentatel Comunicaciones S.L., amb CIF B 82682832 per un import de 536,50 € (IVA inclòs) amb el següent
desglossament:
- import net 443,39 €
- tipus impositiu 21 % d’IVA
- import de l’IVA 93,11 €
APROVAR la despesa de l’esmentat contracte, FIXAR el seu termini d’execució en 12 mesos i DESIGNAR
com a responsable del contracte al/a la Sra. Maria Alsina Viñolas, Cap de Servei de Sistemes d’Informació i
com interlocutor al Sr. Marc Serra Gordo, Tècnic del SSI.
Barcelona,
Ho proposa,

Xavier Varela Alegre
Director de Planificació i Innovació
S’informa que existeix crèdit disponible suficient per
a atendre les obligacions econòmiques que es
derivin de l’aprovació i adjudicació del contracte.

S’informa que l’expedient s’ajusta a les previsions
legals en matèria de contractació del sector públic.

Patricia Ramos Codes
Directora jurídica

Mónica Abad Cuñado
Cap d’Administració i Finances

La documentació de l’expedient pot consultar-se a:
\\svdades\dades_bcasa\PS\Gest_Admin\CONTRACTACIO\EXPEDIENTS 2021\EXP21-0124
MANT_SOFTWARE PANELLS
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RESOLUCIÓ
VIST
La justificació de la necessitat del contracte i el seu valor estimat de 443,39€ s/IVA
Que no s’està alterant ni fraccionant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació.
Que s’ha publicat l’anunci de licitació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat
de Catalunya (PSCP) i que s’han rebut 1 oferta i s’han valorat segons l’assenyalat en aquest informe.
ATESES les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a aquesta Direcció General per
Acord del Consell d’Administració de 9 de desembre de 2013, RESOLC:
ADJUDICAR el contracte que té per objecte el subministrament de la renovació de llicències de Scala a
favor de Pentatel Comunicaciones S.L., amb CIF B 82682832 per un import de 536,50 € (IVA inclòs) amb
el següent desglossament:
- import net 443,39 €
- tipus impositiu 21 % d’IVA
- import de l’IVA 93,11 €
APROVAR la despesa de l’esmentat contracte, FIXAR el seu termini d’execució en 12 mesos i DESIGNAR
com a responsable del contracte al/a la Sra. Maria Alsina Viñolas, Cap de Servei de Sistemes d’Informació
i com interlocutor al Sr. Marc Serra Gordo, Tècnic del SSI.
Barcelona,

Cristina Vila Rutllant
Directora General
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