
 

Contractació
Pública

E17/32: Contractació conjunta del servei al núvol de la plataforma d'aprenentatge
virtual Moodle i serveis relacionats de configuració, migració i integració.

L'objecte de la present licitació és la contractació conjunta del servei al núvol de la plataforma d'aprenentatge
virtual Moodle i serveis relacionats de configuració, migració i integració per a les universitats i entitats

participants. 

Les entitats participants són les següents: Universitat de Barcelona (UB), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat Oberta de
Catalunya (UOC), Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC) i, URL - La Salle.

849.166,67 € sense IVA 1.027.491,67 € IVA inclòs (21,00%)

2 anys 2 mesos

Espanya

28/02/18 14:00 h

Enviament licitació a DOUE per publicació 19-01-2018
Pendent publicació licitació a DOUE i a BOE

3.120.619,09 € sense IVA

No

Sí

Segons allò establert a la Lletra "D.2" del PCAP relativa a "Pròrroga": es preveu que,
amb anterioritat a la finalització del contracte, aquest es pugui prorrogar, per decisió del

Informació complementària sobre la pròrroga:

Pròrroga:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Compra d'innovació:

Tramitació amb mesures de gestió eficient:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Unitat de contractació:

Òrgan de contractació: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

TIC

E17/32

Ordinari

Serveis

Serveis d'informàtica i serveis connexos

Obert

Sí

No

Dades del contracte



CSUC, dues (2) vegades i, per un termini màxim de dotze (12) mesos cadascuna, essent el termini màxim de durada total del contracte de
fins a cinquanta (50) mesos.

No

No

16/04/18

Es preveu formalitzar el contracte en un termini de 15 dies hàbils comptadors des de la
data en què es remeti la notificació de l'adjudicació. Finalitzat aquest termini, es requerià a

l'adjudicatari per a que formalitzi el contracte en un termini no superior a 5 dies naturals comptadors des del següent al que s'hagués rebut
el requeriment.

S'adjudica a SBS SEIDOR S.L. la prestació del servei al núvol de la plataforma d'aprenentatge virtual Moodle i
serveis relacionats de configuració, migració i integració, per a la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat

Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i la
URL - La Salle per complir amb els requeriment establerts als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que regulen la licitació, així com per haber presentat la millor oferta qualitat-preu (cost-eficacia).

1

72416000

72.00

SBS SEIDOR S.L.
Espanya

925.650,00 € amb IVA
765.000,00 €

 34.- Resolució adjudicació E1732 16_04_2018.pdf PDF

Veure Informe de valoració tècnic i econòmic a l'apartat "Informes Tècnics".

PDF

PDF

Les establertes als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regulen la
licitació.

Condicions d'execució:

30.- Informe de valoració econòmic E1732 de 21_03_2018.pdf

26.- Informe valoració SOBRE B E1732 20_03_2018.pdf
Informes Tècnics:

Quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions:

Acords:

 

Import sense IVA:
Import:
Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:

Codi CPA:

Codi CPV:

Número d'ofertes rebudes:

Motiu d'adjudicació:

Termini per a la formalització del contracte:

Data d'adjudicació del contracte:

Reserva social:

Es compra innovació:

Data de publicació:

 Dades de l'adjudicació

16/04/18 14:44 h

Documentació
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