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Expedient núm. 02 / G0935 N-62/16 Sistemes informació

RESOLUCIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI CONSISTENT
EN EL DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT DEL PROGRAMARI DELS SISTEMES
D’INFORMACIÓ DE L’INSTITUT RAMON LLULL

Fets
1. L´Institut Ramon Llull és una entitat de dret públic de caràcter associatiu dotada de
personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre integrat per l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona que té com a finalitat la projecció
i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions.
2. En data 26 de maig de 2016 la Responsable de Gestió de la Informació de l’Institut
Ramon Llull emet informe en el qual exposa la necessitat i idoneïtat de procedir a la
contractació de la prestació del servei de desenvolupament i manteniment del
programari dels sistemes d’informació de l’Institut Ramon Llull.
3. En data 14 de juliol de 2016, el director de l’Institut Ramon Llull resol incoar expedient
de despesa per a la contractació, mitjançant procediment obert, del servei esmentat.
4. El Plec de Clàusules administratives particulars que en regeix la contractació
mitjançant procediment obert consta a l’expedient amb data 18 de juliol de 2016.
5. En data 19 de setembre de 2016 acaba el termini per a la presentació de les
proposicions a la licitació. Les empreses Espintime, SL i Instrumentación y
componentes, SA presenten les seves ofertes en termini.
6. En data 29 de setembre de 2016, la vocal tècnica emet l’informe relatiu als criteris
subjectes a judici de valor de l’oferta presentada per les empreses Espintime, SL i
Instrumentación y componentes, SA. I en data 3 d’octubre de 2016 la vocal tècnica
emet l’informe relatiu als criteris de valoració automàtica.
7. En data 7 d’octubre de 2016, es requereix a Espintime SL, amb CIF B61256012,
perquè presenti la documentació relacionada en la clàusula divuitena del Plec de
clàusules administratives i pugui ser l’adjudicati definitiu. L’empresa Espintime, SL
presenta la documentació requerida en temps i forma.
8. La dotació necessària per a satisfer el pagament d'aquesta contractació va amb
càrrec als crèdits del pressupost de l’Institut Ramon Llull per als anys 2016, 2017 i
2018. Aquesta despesa té abast pluriennal i ha estat aprovada per acord del Consell
de Direcció de l’Institut Ramon Llull de 17 de juny de 2016.
Fonaments de dret
1. El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, regula la present contractació. S’han
complert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte.
2. L’article 13.2.f) dels Estatuts, aprovats per ACORD GOV/12/2014, de 28 de gener, pel
qual es modifiquen els Estatuts de l'Institut Ramon Llull, publicats al DOGC número
6551 en data 30.1.2014, faculta el seu director en matèria de contractació.
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Per tant,
Resolc:
Primer.- Adjudicar el contracte del servei de desenvolupament i manteniment del
programari dels sistemes d’informació de l’Institut Ramon Llull, a l’empresa Espintime, SL,
amb CIF B61256012, per un import màxim estimat de CENT SETANTA-NOU MIL CINCCENTS NORANTA-SIS MIL EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (179.596,77 €) IVA
inclòs, amb càrrec al pressupost de l’Institut Ramon Llull 2016, 2017 i 2018 i d’acord amb
la següent distribució per anualitats:
-

-

des del 28 d’octubre fins el 31 de desembre de 2016: 18.096,77 € (IVA inclòs). La
vigència d’aquest contracte començarà l’endamà de la seva signatura, prevista pel dia
27 d’octubre de 2016, segons s’estableix en l’apartat D del quadre de característiques
del contracte que integra el Plec de clàusules administratives particulars.
2017: 102.000,00 € (IVA inclòs)
des de l’1 de gener fins el 31 de juliol de 2018: 59.500,00 € (IVA inclòs)

Segon.- Requerir l’adjudicatari perquè formalitzi el document administratiu pertinent.
Comunicar que contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, d’acord
amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, es pot interposar recurs d’alçada davant del
President del Consell de Direcció de l’Institut Ramon Llull, en el termini d’un mes a
comptar a partir de l’endemà del dia en que tingui lloc la notificació d’aquesta resolució. El
termini del mes conclou el mateix dia en què es va produir la notificació.

Barcelona, 25 d’octubre de 2016
El director de l’Institut Ramon Llull

Manuel Forcano

