
Núm. Expedient: 200414-1 
Tipificació del contracte: SERVEIS 
Tramitació: Ordinària 
Procediment: Obert 
Regulació: No subjecte a regulació harmonitzada 

Descripció del contracte: Disseny, amb la participació de totes les parts 
implicades en el projecte  Stemarium, d’una plataforma web en la que es pugui 
desenvolupar una comunitat virtual d’aprenentatge, gestió i compartició de 
bones pràctiques en ‘treball per projectes STEM’ (Science, Technology, 
Engineer & Mathematics), dirigida a la comunitat educativa catalana 

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 

I.- La FCRI, va convocar procediment obert mitjançant anunci al Perfil de 
Contractant en data 18 de maig de 2020. 

II.- En data 4 de juny de 2020, a les 10:00 hores, la Mesa de Contractació es va 
constituir de manera virtual procedint a l’examen i qualificació de la 
documentació general de les empreses licitadores declarant admeses com a 
licitadores a les empreses: 

1. IQUADRAT INFORMÀTICA SL
2. PENINSULA CORPORATE INNOVATION
3. DIGITAL BAKERS SL
4. UNIVERSITAT POMPEU FABRA
5. FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA
6. INNOPULSE ASESORES TECNOLÓGICOS SL
7. PROMETEO INNOVATIONS SL
8. 6TEMS COMUNICACIO INTERACTIVA SL
9. TECHHEROX SLU
10. FHIOS CONSULTORIA TECNOLOGICA SL

III.- D’acord amb els plecs en primer lloc es va procedir a valorar a memòria 
tècnica presentada, amb el resultat que consta en l’informe de valoració 
realitzat al efecte, excloent a les empreses licitadores que no van assolint la 
puntuació mínima exigida. 

IV.- En data 6 de juliol es va procedir a la valoració de les proposicions 
formulades per les empreses licitadores avaluables amb criteris objectius amb 



el resultat que consta en l’informe de valoració realitzat a l’efecte, requerint a 
dos licitadors la justificació de la seva oferta atès que la mateixa presentava 
valors anormals. 
següent: 

V.- Que en data 12 de juliol la mesa de contractació ha resolt, d’acord amb 
l’article 149.6 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, atès que 
l’oferta no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de valors 
anormals, que les empreses PROMETEO INNOVATIONS SL i l’empresa 
6TEMS Comunicació Interactiva SL, es troben en situació de baixa temerària 
i per tant, aquesta mesa de contractació en determina la seva exclusió en el 
procediment de licitació,  i acordar l’adjudicació a favor de la millor oferta 
d’acord amb l’orde en que hagin de classificar-se aquestes segons l’article 
150.1 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic 

VI.- Que d’acord amb les decisions adoptades es va procedir a la classificació 
de les propostes presentades amb el resultat final següent: 

VALORACIÓ TOTAL 
LICITADOR CRITERIS 

QUALITATIUS 
CRITERIS 

OBJECTIUS 
PUNTUACIO 

TOTAL 
U. POMPEU

FABRA 41 50 91 

INNOPULSE 
ASESORES T. 34 46 80 

FHIOS 
CONSULTORIA 28 50,63 78,63 

DIGITAL BAKERS 
26 50,91 76,91 

IX.- Que d’acord amb la valoració de les ofertes presentades i la proposta 
realitzada per la mesa de contractació, es va resoldre per part d’aquest òrgan 
establir que la Universitat Pompeu Fabra ha presentat l'oferta amb una millor 
relació qualitat-preu, per un import de vuitanta-dos mil euros (82.000,00 €), i en 
conseqüència requerir a l'esmentada entitat per tal que presentés la 
documentació relacionada en l'article 150 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic per a la formalització del contracte exigida en el 
Plec de Clàusules regulador de la licitació. 

X.- Que havent aportat la Universitat Pompeu Fabra la documentació requerida, 



RESOLC 

PRIMER.- ADJUDICAR el contracte de Disseny, amb la participació de totes 
les parts implicades en el projecte  Stemarium, d’una plataforma web en la que 
es pugui desenvolupar una comunitat virtual d’aprenentatge, gestió i 
compartició de bones pràctiques en ‘treball per projectes STEM’ (Science, 
Technology, Engineer & Mathematics), dirigida a la comunitat educativa 
catalana, a la UNIVERSITAT POMPEU FABRA per un import de de vuitanta-
dos mil euros (82.000,00 €), d’acord amb l’oferta presentada per l’adjudicatari. 
 i constitueixi la garantia definitiva en el seu cas, que consisteix en: certificació 
deutes seguretat social i agència tributària 

SEGON.- Notificar i publicar aquesta resolució 

TERCER.- Requerir a l’adjudicatària per la formalització i signatura del 
contracte. 

Barcelona, a 21 de juliol de 2020. 

Per l’òrgan de contractació 
Sr. Jordi Portabella  
Director FCRI 
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