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Adjudicació de l’acord marc

a) Google Workspace:

1. VODAFONE ESPAÑA SAU

2. TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA 

SAU

3. IBERMÁTICA SA

4. INETUM CATALUÑA SA

b) Laycos:

1. LAYCOS NETWORK SLU



3

Adjudicació dels contractes basats (PCAP) (I)

1) Raons objectives justifiquen la selecció prèvia d’una plataforma:

▪ Quan el contracte s’hagi adjudicat a una única empresa:

- Sense nova licitació, a l’empresa que hagi presentat la millor oferta Inicial.

▪ Quan el programari de fabricant s’hagi adjudicat a diverses empreses (partners):

- Sense nova licitació, a l’empresa que hagi presentat la millor oferta inicial.

- Amb nova licitació, convidant les empreses adjudicatàries de l’acord marc perquè

millorin la seva oferta inicial. La licitació per a l’adjudicació dels contractes basats en un

acord marc ha de tenir lloc d’acord amb el procediment següent:

a) Es convidarà a totes les empreses part de l’acord marc.

b) Les ofertes s’han de presentar per escrit i el seu contingut ha de ser confidencial fins

al moment fixat per a la seva obertura. Les empreses part de l’acord marc convidades

estan obligades a presentar una oferta vàlida per a l’adjudicació del contracte basat.

c) El contracte s’ha d’adjudicar al licitador que hagi presentat la millor oferta.
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Adjudicació dels contractes basats (PCAP) (i II)

2) No hi ha raons objectives que justifiquin la selecció prèvia d’una plataforma:

El contracte s’adjudicarà a l’empresa que hagi presentat la millor oferta, sense nova licitació o

amb nova licitació, convidant les empreses adjudicatàries de l’acord marc.

1) Quan es prevegi la contractació de serveis d’assistència tècnica en auditoria, implantació i

consultoria informàtica:

- Amb nova licitació, convidant les empreses adjudicatàries, adjuntant a la licitació un

projecte o document de definició de l’abast dels serveis requerits, amb el detall suficient per

tal que l’empresa pugui fer la millor oferta ajustada de preu i hores.
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