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Acta de l’obertura del sobre “C” de la licitació d’homologació
de proveïdors de llicències MICROSOFT i serveis associats
per a les entitats del grup de compra

Barcelona, 15 de gener de 2021

Ordre del dia
1) Obertura dels sobres “C”
2) Avaluació global de les propostes presentades i proposta d’adjudicació
3) Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió
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I. A Barcelona, essent el 15 de gener de 2021, per via telemàtica mitjançant l’ús de l’eina Microsoft

Teams, es constitueix i es reuneix la Mesa de Contractació, integrada pels membres relacionats, amb
l’objecte de procedir a obrir els sobres C presentats a l’expedient 20/18.
II. El president dóna la benvinguda als assistents i, fa les corresponents presentacions.
III. Els custodis David Tedó i Mireia Carballo apliquen les credencials i accedeixen al sobre C .
IV. Es procedeix amb l’ordre del dia previst,

1. Obertura dels sobres “C”
A les 09.30 hores s’inicia l’acte públic d’obertura dels sobres “C” presentats pels licitadors on no
assisteix cap representant de les licitadores.
El President ordena l’obertura dels Sobres C i, tot seguit, INFORMA que els licitadors ACADEMIC
SOFTWARE, SEIDOR, SA, SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L., TELEFÓNICA
SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, i GRUPO CORPORATIVO GFI
INFORMATICA S.A. han presentat l’oferta requerida al PCAP, per contra BECHTLE DIRECT,
S.L.U ha inserit en el sobre C documentació relativa al sobre B, específicament ha presentat com a
document adjunt al sobre C dels lots 1, 2, 3 i 4, la proposta tècnica de formació.
Al respecte, el President INFORMA que l’aportació de la documentació no implica la correcció de
les ofertes presentades, i que aquesta serà determinada pels tècnics que les analitzaran, LLEGEIX les
principals magnituds de les ofertes econòmiques i qualitatives presentades, INFORMA que, en acte
no públic, la Mesa analitzarà amb deteniment el contingut de les propostes oferides pels licitadors i
CONSULTA al Vocal Assessor Jurídic l’abast i rellevància de la inclusió en el sobre C, de
documentació tècnica requerida i corresponent per a la valoració del sobre B.
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el Vocal-assessor jurídic indica que,
I. Prèviament a analitzar les qüestions de fons plantejades cal indicar que els Plecs de Clàusules
Administratives i de Prescripcions Tècniques conformen la llei del contracte i vinculen als
licitadors que concorren a la licitació acceptant el seu contingut i també als òrgans de
contractació en els seus propis termes, (Veure per totes STS de 29 de setembre de 2009 o Sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Madrid, 128/2011, de 14 de febrer (JUR 2011/170863))
Així les coses, els licitadors han d’estar i actuar de conformitat al contingut dels plecs de
clàusules administratives i prescripcions tècniques. En aquest sentit, recollint el que es disposa
en l’article 139.1 de la vigent Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) la presentació
d’ofertes suposa, per part del licitador, l’acceptació incondicional del clausulat dels plecs sense
excepció o cap reserva.
II. Per resoldre aquesta qüestió, cal estar al que s’indica a les Lletres V i W del Quadre de
característiques del PCAP les quals estableixen que en el contingut del sobre B “Els licitadors
hauran de presentar al sobre B “documentació que hagi de ser valorada conforme a criteris de valors l’oferta
tècnica” i, en el contingut del sobre C “Els licitadors hauran de presentar al sobre C “documentació que
hagi de ser valorada conforme a criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules” (documentació
econòmica i objectiva), l’oferta econòmica i qualitativa seguint el model que consta a l’aplicació Sobre 2.0”.
Tanmateix, la clàusula 14.5 del PCAP, manté que “Cas que alguna oferta econòmica excedeixi el
pressupost màxim de licitació en els termes previstos en aquest plec, comportés error manifest, o existís
reconeixement per part del licitador que aquesta pateix d’error o inconsistència que la facin inviable, la
proposició serà rebutjada per la Mesa de Contractació en resolució motivada”.
III. BECHTLE DIRECT, S.LU. ha acceptat i ha assumit com a normes d’obligat compliment,
la forma, contingut i condicions del Sobre C establertes en el PCAP i l’exclusió de les
proposicions d’aquelles ofertes que no s’ajustessin, formal i materialment, als requeriments
legals ordenats en els plecs. Cal recordar que aquestes normes són fermes i inatacables. I, quan
els Plecs són acceptats i consentits, sense excepció o reserva alguna, no és possible, qüestionar
la validesa jurídica de les actuacions que deriven de la seva estricta aplicació, doncs es
produiria un quebrant del principi del “non venire contra factum propium”.
IV. S’ha analitzat la possibilitat que pogués existir alguna errada en el PCAP, que hagués pogut
induir a l’error que afectés a l’oferta de BECHTLE DIRECT, S.LU. però s’ha comprovat que
no existeix possibilitat d’interpretar de forma equivocada els apartats invocats i que en el sobre
C no s’ha incorporat l’oferta peticionada, s’ha facilitat documentació corresponent al sobre B.
V. S’ha analitzat si l’oferta de BECHTLE DIRECT, S.LU. pateix d’un defecte manifest i
insalvable, o es tracta d’un defecte que podia, ser corregit per la Mesa de contractació.
En aquest sentit, l’article 84 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (d’ara endavant RGLCAP) estableix que: “Si alguna proposició no
guardés concordança amb la documentació examinada i admesa, excedís del pressupost bàsic de licitació, variés
substancialment el model establert, o comportés error manifest en l’import de la proposició, o existís
reconeixement per part del licitador que pateix un error o inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada
per la Mesa, en resolució motivada. Per contra, el canvi o omissió d’algunes paraules del model, amb la condició
que l’un o l’altra no alterin el seu sentit, no serà causa bastant per al rebuig de la proposició”.
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Es considera que l’oferta presentada per BECHTLE DIRECT, S.LU. contradiu, de forma
expressa, els requisits fixats, amb claredat al PCAP. L’oferta presentada en el sobre C atempta
contra els principis bàsics de la licitació i constitueix una errada manifesta i insalvable que no
pot ser corregida per la Mesa de contractació.
En conclusió, es Vocal-Assessor jurídic determina que el licitador BECHTLE DIRECT, S.L.U
ha inserir en el sobre C la documentació tècnica pròpia del sobre B (oferta relativa als serveis
de formació) i no presentat el document requerit en la lletra W del Quadre de Característiques
del PCAP. Aquesta acció INVALIDA l’oferta presentada. Aquesta acció no és susceptible de
ser esmenada i comporta que la Mesa hagi d’acordar l’exclusió de l’oferta, de conformitat amb
els principis bàsics d’igualtat de tracte i no discriminació recollits en l’article 132 de l’LCSP,
atès que la causa d’exclusió està prevista en el PCAP i la manca de compliment del
procediment establert comporta tramitar la mateixa.
Un cop rebut l’informe del Vocal assessor-jurídic el President PROPOSA a la Mesa l’EXCLUSIÓ
de BECHTLE DIRECT, S.L.U., REMETRE la documentació del sobre C als tècnics competents, a
fi i efecte que valorin les ofertes presentades per ACADEMIC SOFTWARE, SEIDOR, SA,
SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L., TELEFÓNICA SOLUCIONES DE
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, i GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA
S.A. i suspendre la Mesa fins el 22 de gener de 2021.
La Mesa de Contractació ACORDA per unanimitat:
PRIMER. ACCEPTAR i VALIDAR la documentació presentada pels licitadors
ACADEMIC SOFTWARE, SEIDOR, SA, SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L.,
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, i GRUPO
CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A.
SEGON. EXCLOURE l’oferta presentada pel licitador BECHTLE DIRECT, S.L.U. en tant
que ha inclòs en el sobre C l’oferta tècnica de formació que es va incloure en el sobre B.
TERCER. POSAR A DISPOSICIÓ del tècnics de la Mesa la documentació dels sobres “C”
presentada pels licitadors ACADEMIC SOFTWARE, SEIDOR, SA, SPECIALIST
COMPUTER CENTRES S.L., TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES, i GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A. per a la
seva revisió i posterior valoració.
QUART. SUSPENDRE la mesa i CONVOCAR als membres de la Mesa i als equips
tècnics encarregats de valorar les ofertes el 22 de gener de 2021 a les 09.07 hores.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 11.15 hores.
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A Barcelona, el dia 22 de gener de 2021, per via telemàtica , utilitzant l’eina Microsoft Teams, es
reuneix la Mesa de Contractació, prèviament constituïda, integrada pels membres relacionats a
l’encapçalament, amb l’objecte de continuar amb l’ordre del dia previst.

2.
Avaluació global de les propostes presentades i proposta
d’adjudicació
Un cop revisat i validat l’informe per la Mesa, el President INFORMA de la valoració de les ofertes
presentades en el sobre C pels licitadors ACADEMIC SOFTWARE, SEIDOR, SA, SPECIALIST
COMPUTER CENTRES S.L., TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES, i GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A., indicant el
desglossament de les ofertes diferenciades per Lot:
Lot 1
Total

Licitadors
ACADEMIC SOFTWARE

63,68

GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A

30,02

SEIDOR, SA

50,39

SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L

38,70

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, S.L

73,18

Lot 2
Licitadors

Total

ACADEMIC SOFTWARE

37,91

GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A

30,08

SEIDOR, SA

76,25

SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L

45,01

Lot 3
Total

Licitadors
ACADEMIC SOFTWARE

37,93

GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A

30,08

SEIDOR, SA

76,25

SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L

24,46

Lot 4
Total

Licitadors
ACADEMIC SOFTWARE

69,50

GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A

12,19

SEIDOR, SA

40,38

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, S.L

41,88
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De conformitat amb les indicacions dels tècnics valoradors la Mesa ACCEPTEN les valoracions
atorgades a las propostes econòmiques presentades per ACADEMIC SOFTWARE, SEIDOR, SA,
SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L., TELEFÓNICA SOLUCIONES DE
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, i GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA
S.A..
Es DEMANA que l’informe tècnic s’incorpori a l’expedient administratiu i la seva publicació al
Perfil del Contractant del CSUC.
La Mesa PROPOSAR a l’Òrgan de contractació l’homologació dels licitadors, que es diran, als lots
següents,

3.

•

Lot 1: TELEFONICA SOLUCIONES, ACADEMIC SOFTWARE i SEIDOR, S.A

•

Lot 2: SEIDOR, S.A, SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L. i ACADEMIC
SOFTWARE.

•

Lot 3: SEIDOR, S.A, ACADEMIC SOFTWARE i GRUPO CORPORATIVO GFI
INFORMATICA S.A.

•

Lot 4: ACADEMIC SOFTWARE, SEIDOR, S.A i TELEFÓNICA SOLUCIONES DE
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, S.L.

Aprovació, si escau, de l’acta de la present reunió

Es proposa l’aprovació de la present acta.
D’acord amb tot l’anterior, la Mesa acorda per unanimitat:
Primer. VALORAR les ofertes presentades en el sobre C per ACADEMIC SOFTWARE,
SEIDOR, SA, SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L., TELEFÓNICA SOLUCIONES
DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, i GRUPO CORPORATIVO GFI
INFORMATICA S.A. segons la puntuació detallada en el punt segon de la present Acta.
Segon. VALORAR les ofertes presentades, desglossades per lot i licitador com s’indica,
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LOT 1
Licitadors
ACADEMIC SOFTWARE
GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A
SEIDOR, SA
SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Sobre B

Sobre C

Total

10,00
9,00
16,00
3,00
8,00

63,68
30,02
50,39
38,70
73,18

73,68
39,02
66,39
41,70
81,18

Sobre C

Total

10,00

37,91

47,91

9,00

30,08

39,08

16,00
3,00

76,25
45,01

92,25
48,01

Sobre B

Sobre C

Total

10,00
9,00
16,00
3,00

37,93
30,08
76,25
24,46

47,93
39,08
92,25
27,46

LOT 2
Licitadors

Sobre B

ACADEMIC SOFTWARE
GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A
SEIDOR, SA
SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L
LOT 3
Licitadors
ACADEMIC SOFTWARE
GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A
SEIDOR, SA
SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L
LOT 4

Sobre B

Licitadors
ACADEMIC SOFTWARE
GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A
SEIDOR, SA
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

2,00
10,00
16,00
10,00

Sobre C Total
69,50
12,19
45,38
41,88

71,50
22,19
61,38
51,88

Tercer. PROPOSAR l’homologació a l’Òrgan de de les ofertes presentades per
ACADEMIC SOFTWARE (Lots 1, 2, 3 i 4), SEIDOR, SA (Lots 1, 2, 3 i 4), SPECIALIST
COMPUTER CENTRES S.L (Lot 2)., TELEFÓNICA SOLUCIONES DE
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES S.L (Lots 1 i 4), i GRUPO CORPORATIVO
GFI INFORMATICA S.A. (Lot 3) per tractar-se de la oferta que compleix amb els requisits
dels plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
Quart. ORDENAR requerir la documentació prèvia als licitadors proposats com a
homologats.
I no havent-hi més assumptes a tractar el President dóna per finalitzat l’acte públic a les 11.30 hores.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, lliurant-se la present acta, de tot el qual
CERTIFICO.

Mireia Carballo i Alsina
Secretària

Vist i plau,

Xavier Peiró i Esteban.
Director de Serveis TIC del CSUC
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