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BE/G2024 BE-2016-3869
Resolució d'adjudicació del contracte

Contracte : Contracte administratiu
Tipus : Serveis
Expedient : BE-2016-3869
Títol : Servei d'elaboració
sensellarisme a Catalunya

Unitat promotora : Servei de Suport a la
Gestió

Procediment : Obert
de l'Estratègia Integral

per

abordatge

Antecedents
1. Per resolució de l’òrgan que acorda contractar es va aprovar l’expedient de
contractació del contracte de referència i es va acordar l’obertura del procediment
d’adjudicació.
2. En data 3.03.2017 va tenir lloc la sessió de la Mesa de contractació del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en la qual es va fer la proposta
d’adjudicació a l’oferta valorada com a econòmicament més avantatjosa.
Les empreses licitadores han obtingut les següents puntuacions totals d’acord
amb els criteris d’adjudicació:
NIF

Puntuació

Empresa/es licitador/es

G59026716 FUNDACIÓ AVEDIS DONABEDIAN PER A LA MILLORA
DE LA QUALITAT ASSISTENCIAL, FUNDACIÓ PRIVADA

92,41

B65474074 DEP INSTITUT, SL

74,11

B66675935 ESTRATEGIA MOMENTUMCO SL

72,00

S'annexa a aquesta resolució l'informe tècnic de valoració d'ofertes, en què
consten els motius que fonamenten l'assignació de les puntuacions obtingudes.
Fonaments de dret
1. S’han acomplert els tràmits legalment establerts per a l’adjudicació d’aquest
contracte.
2. De conformitat amb el que estableix l’article 52 del TRLCSP.

3. Vistes les facultats que són atribuïdes a la persona titular de la Conselleria per
l'article 45.1 de la Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres.
Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 151 i 168
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d’acord amb la proposta d’adjudicació
efectuada per la Mesa de Contractació.
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Signature
Not Verified
Digitally signed by
Gestor Electrònic
d'Expedients de
Contractació
Date: 2017.03.17
15:33:48 CET
Reason: Signatura
automàtica de còpia
autèntica
Location: Barcelona

del

El document original va estar signat per:

CPISR-1 C Jaume Serra Casals el dia 09.03.2017
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BE/G2024 BE-2016-3869
RESOLC:
1. Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:
Nom de l'entitat: FUNDACIÓN AVEDIS DONABEDIAN PARA LA MEJORA DE
LA CALIDAD ASISTENCIAL
NIF: G59026716
Import màxim (sense IVA): 64.000,00 euros
Import màxim (IVA 21% inclòs): 77.440,00 euros
Termini d'execució previst: Des de l’endemà de la data de signatura del
contracte dins el 30 de novembre de 2017.
Termini de garantia: 4 mesos.
2- Designar com a responsable d’aquest contracte el/la Subdirector/a general
d’Anàlisi i Programació de la Direcció General de Protecció Social, amb l’obligació
de desenvolupar les responsabilitats corresponents durant la seva execució.
3- En l'exercici de les tasques de supervisió en l’execució del contracte, el/la
responsable del contracte, disposarà de les competències, facultats i atribucions
especificades en el Plec de Clàusules Administratives.
4- 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.
5- 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 151.4 del Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre.

Per delegació,

Jaume Serra i Casals
Director de Serveis
p.d. (Resolució BEF/573/2006, d'1 de març.
DOGC 4592, de 14.03.2006)

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb
certificats del Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions
tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les
manifestacions de voluntat en suport informàtic".
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