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Assumpte:

Adjudicació del lot 2 del contracte d’adquisició de divers material informàtic per
cobrir les necessitats dels diferents llocs de treball de la Diputació de Tarragona

DECRET

Expedient relatiu al contracte d'adquisició de divers material informatic
per cobrir les necessitats dels diferents llocs de treball de la Diputació
de Tarragona.
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Expedient:

Fets
1. Per decret de Presidència núm. 2018-675, de data 6 de març de 2018, es
va aprovar l’expedient de contractació per adjudicar, per procediment obert
(no harmonitzat), l’adquisició de divers material informàtic per cobrir les
necessitats dels diferents llocs de treball de la Diputació de Tarragona, amb
un pressupost màxim de licitació total de 176.549,00 euros (IVA exclòs), per
preus unitaris i distribuït en onze (11) lots, amb el desglossament següent:
Import màxim de licitació distribuït per lots
Lot

Base imposable (€)

IVA (21%) (€)

Total (€)

1

54.290,00 €

11.400,90 €

65.690,90 €

2

9.600,00 €

2.016,00 €

11.616,00 €

3

28.650,00 €

6.016,50 €

34.666,50 €

4

15.000,00 €

3.150,00 €

18.150,00 €

5

11.100,00 €

2.331,00 €

13.431,00 €

6

9.060,00 €

1.902,60 €

10.962,60 €

7

800,00 €

168,00 €

968,00 €

8

1.729,00 €

363,09 €

2.092,09 €

9

16.000,00 €

3.360,00 €

19.360,00 €

10

7.920,00 €

1.663,20 €

9.583,20 €

11

22.400,00 €

4.704,00 €

27.104,00 €

Total

176.549,00 €

37.075,29 €

213.624,29 €

Els anuncis de licitació s’han publicat en el respectiu Butlletins Oficial i en el
Perfil de Contractant i dies 8 i 9 de març de 2018.
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2. En el mateix acord es va aprovar la la despesa de 213.624,29 euros (IVA
inclòs) per al finançament d’aquest contracte amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents:

Import

Aplicació pressupostària

Núm. operació

36.687,20

2018-9020-920-21600-01

2018003775-A

3.060,09

2018-9020-920-22002-01

2018003776-A

154.517,00

2018-9020-920-63600-01

2018003777-A

19.360,00

2018-9020-920-64101-01

2018003778-A

3. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, la
Mesa de Contractació, en data 11 d’abril de 2018, va examinar la
documentació administrativa (sobre A) aportada pels sis (6) licitadors
presentats, que són els següents:
Plica núm.

Licitador

1

DATA LABEL SA

2

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAU

3

GERSA INFORMÁTICA SL

4

ICOT SA

5

RAMÓN BERGADÀ MECANITZACIÓ D’OFICINES SL

6

ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va
acordar admetre’ls a la licitació.
En la mateixa sessió, en acte públic, la Mesa de Contractació va procedir a l’
obertura dels sobres B dels licitadors acceptats, que contenia la proposició
econòmica i documentació tècnica. A continuació, les pliques es van passar
al responsable del contracte per a la seva valoració d’acord amb el criteri
establert en l’apartat m) del quadre de característiques del contracte (annex
1 del Plec de clàusules administratives particulars).
El resultat dels sobres B i l’Acta de la Mesa d’obertura de sobre B es van
publicar al Perfil de contractant en data 13 d’abril de 2018 i el 22 de juny de
2018, respectivament.
4. En data 1 de juny de 2018, el responsable del contracte de CiQ, va
emetre informe de valoració de les pliques acceptades (sobres B), en
aplicació dels criteris de valoració fixats en els Plecs de clàusules
administratives del contracte, el qual s’ha publicat al Perfil de contractant i
que es transcriu parcialment, pel que fa al lot 2, a continuació:
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El present contracte d’adquisició de divers material informàtic per cobrir les
necessitats dels diferents llocs de treball de la Diputació de Tarragona, s’ha
contemplat en un total de 11 lots els quals es valoraran de forma separada, i
estan diferenciats de la següent manera:
.../...
Lot 2: Equips de disseny.
S’han presentat un total de 2 licitadors en aquest lot. Vistes les ofertes
presentades, a continuació es detallen els seus imports:
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“INFORME-PROPOSTA

Mac
mini
Preu unitari

1.300,00

Quantitat

3

Import sense IVA
ABAST SYSTEMS SOLUTIONS SL

Total

iMac

Total

Total Lot

Puntuació
Total

1.900,00
3
3.900,00

5.700,00 9.600,00

1.016,10 3.048,30 1.577,25 4.731,75 7.780,05 8.3

RAMON BERGADÀ MECANITZACIÓ D’
850,00
OFICINES SL

2.550,00 1.619,00 4.857,00 7.407,00 10

D’acord amb els pressupostos presentats i tenint en compte l’únic criteri de
valoració contemplat en l’apartat número 6, del plec de prescripcions
tècniques, s’esdevé la següent puntuació:
Oferta econòmica .....................de 0 a 10 punts
Puntuació obtinguda = 10 x (import base licitació lot 2 - oferta que es valora
respecte mac mini i iMac ) / (import base de licitació lot 2 - oferta més
econòmica respecte mac mini i iMac ).
On:
Import base licitació lot 2 = 3.900€ + 5.700€ = 9.600€
Oferta que es valora respecte mac mini i iMac = (3 x preu unitari ofertats de
mac mini) + (3 x preu unitari ofertats de iMac)
Oferta més econòmica respecte mac mini i iMac = ((3 x preu unitari ofertats
de mac mini) + (3 x preu unitari ofertats de iMac)) més econòmic
ES PROPOSA:
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.../...”
5. En data 6 de juny de 2018, la Mesa de Contractació va acceptar i va
assumir els informes realitzats pel responsable de contracte de CiQ, i va
proposar el següent:
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Adjudicar la contractació a l’oferta del Lot 2, a l’empresa Ramon Bergadà,
pels preus unitaris ofertats, per resultar l'oferta econòmicament més
avantatjosa.

Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació dels lots 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 10 i 11 del contracte d’adquisició de divers material informàtic per
cobrir les necessitats dels diferents llocs de treball de la Diputació de
Tarragona, per resultar ser les ofertes més avantatjoses, prèvia
acreditació del compliment del requeriment a què es refereix l’article
151.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, pels
preus unitaris ofertats per les empreses i pels imports màxims
següents:
Lot
núm.

Núm.
plica

Empresa

Import màxim de licitació Puntuació
(IVA inclòs)
total

1

4

ICOT SA

65.690,90 €

10,00

3

4

ICOT SA

34.666,50 €

10,00

4

4

ICOT SA

18.150,00 €

10,00

5

4

ICOT SA

13.431,00 €

10,00

6

4

ICOT SA

10.962,60 €

10,00

10

4

ICOT SA

9.523,20 €

10,00

2

5

RAMÓN BERGADÀ MECANITZACIÓ D’
11.616,00 €
OFICINES SL

10,00

8

1

DATA LABEL SA

2.092,09 €

10,00

11

6

ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL

27.104,00 €

10,00

Seguidament, la Mesa va ratificar l'ordre de classificació de les ofertes per
Lots, a efectes del que estableix l'article 151.2. L’Acta es publicarà al Perfil
de contractant.
6. L’empresa proposada com adjudicatària del Lot 2 no aporta l’acreditació
de la documentació per donar compliment a l’article 151.2 del TRLCSP en
termini establert i es sol·licita informe del Registre General de la Diputació
de Tarragona, segons el qual en el termini comprès entre els dies 22 de juny
i 5 de juliol de 2018 (ambdós inclosos), no consta cap assentament d’
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7. Donat que l’empresa RAMON BERGADÀ MECANITZACIÓ D’OFICINES,
SL, classificada en primera posició, no ha acreditat dins del termini atorgat
el compliment dels requisits previs per a l’adjudicació d’aquest contracte, s’
entén que ha retirat la seva oferta en relació a la contractació del Lot 2 per a
l’adquisició de divers material informàtic per cobrir les necessitats dels
diferents llocs de treball de la Diputació de Tarragona.
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entrada corresponent a cap escrit presentat per l’empresa RAMON
BERGADÀ MECANITZACIÓ D’OFICINES, SLAquest informe consta a l’
expedient.

8. S’ha requerit, d’acord amb el que estableix l’article 151.2 del TRLCSP a l’
empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL (NIF B59104612), per
resultar ser l’oferta més avantatjosa i classificada en segona posició, la
documentació acreditativa del compliment dels requisits previs a l’
adjudicació del Lot 2 d’aquest contracte, d’acord amb el que estableix la
clàusula setzena del Plec de clàusules administratives reguladores d’aquest
contracte.
9. En data 24 de juliol de 2018, l’empresa ABAST SYSTEMS &
SOLUTIONS, SL (NIF B59104612), proposat com a adjudicatari del Lot 2, ha
aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de
480,00 €, segons carta de pagament núm. 201800052, i la resta de
documentació requerida que ha estat trobada conforme per la secretària de
la Mesa.
10. Per acord de la Junta de Govern de data 27 de juliol de 2018, es van
adjudicar els lots 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 11 a les empreses indicades
anteriorment i proposades per la Mesa de Contractació de data 6 de juny de
2018.
11. En data 6 d’agost de 2018 la Intervenció General ha emès informe de
conformitat amb observacions complementàries no suspensives de
fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics.
12. S’ha constatat l’existència d’errors materials a l’acord de Junta de
Govern d’adjudicació de data 27/07/2018, en la part resolutiva:
a) en el punt Onzè:
on diu:
«Adjudicar... a l’empresa ICOT, SA (NIF A43132422) (plica 4), per un import
màxim de NOU MIL CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT
CÈNTIMS (9.583,20 €) IVA inclòs ...»
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b) en el punt Tretzè, corregir l’import total de despesa, perquè no s’han de
tenir en compte els lots 2, 7 i 9, per la qual cosa
on diu:
Tretzè. Imputar l’import de 213.624,29 euros (IVA inclòs).....
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Ha de dir:
Adjudicar... a l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL (NIF
B59104612) (plica 6), per un import màxim de VINT-I-SET MIL CENT
QUATRE EUROS (27.104,00 €) IVA inclòs ...

Ha de dir:
Tretzè. Imputar l’import de 181.680,29 euros (IVA inclòs).....
13. La competència per a l’adjudicació de l'expedient correspon al president
de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern
(decret 2015-002266 de 16 de juliol de 2015). En el període en què ens
trobem no està prevista la convocatòria de cap sessió de la Junta de
Govern, per la qual cosa es fa necessària l’avocació a la Presidència d’
aquesta competència a fi de garantir la regular tramitació dels procediments
administratius.

Fonaments de dret
1. Els articles 151 i 156 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, (en endavant TRLCSP), aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre
estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la notificació de
l'adjudicació i la formalització del contracte.
2. L’avocació de competències es regula a l’article 10 de la Llei 40/2015, d'1
d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic i l’article 9 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
3. L’article 60.2, apartat c), del TRLCSP diu que són circumstàncies que
impedeixen als empresaris contractar amb l’administració haver retirat
indegudament la seva proposició en un procediment d’adjudicació.
4. L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
administratiu comú de les administracions públiques, diu que les
administracions públiques poden rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a
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En conseqüència, RESOLC:
Primer. Avocar, per aquest acte, la competència per a l’adjudicació del lot 2
del contracte d’adquisició de divers material informàtic per cobrir les
necessitats dels diferents llocs de treball de la Diputació de Tarragona,
delegada per la Presidència, mitjançant decret núm. 2015-002266, de 16 de
juliol de 2015.
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instància dels interessats, els error materials, de fet o aritmètics existents en
els seus actes.

Segon. Adjudicar el Lot 2 (equips de disseny) del contracte per a l’
adquisició de divers material informàtic per cobrir les necessitats dels
diferents llocs de treball de la Diputació de Tarragona, a l’empresa ABAST
SYSTEMS & SOLUTIONS, SL (NIF B59104612), per un import màxim de
ONZE MIL SIS-CENTS SETZE EUROS (11.616,00 €) IVA inclòs, pels preus
unitaris ofertats i amb el desglossament següent:
Preu sense IVA

9.600,00 €

Import 21% IVA:

2.016,00 €

Preu final del contracte

11.616,00 €

Tercer. Imputar l’import de 11.616,00 euros (IVA inclòs) d’aquest contracte
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i assentaments següents:
Aplicació pressupostària

Núm. operació

2018-9020-920-63600-01

2018003777-A

Quart. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el Perfil de
contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 16a.
6 del Plec de clàusules administratives particulars.
Cinquè. Emplaçar a l’adjudicatari perquè concorri a la signatura de
formalització del contracte administratiu en el termini màxim de 15 dies
hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de l’
adjudicació. En el cas que no compleixi l’esmentat requeriment, s'estarà al
que disposa l’article 156 del TRLCSP.
Sisè. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant i al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOP).
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Vuitè. Avocar, per aquest acte, la competència per a la correcció d’errades
materials, delegada per la Presidència, mitjançant decret núm. 2015002266, de 16 de juliol de 2015.
Novè. Corregir els errors materials de l’acord de Junta de Govern d’
adjudicació de data 27/07/2018 en el sentit següent:
a) en el punt Onzè:
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Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l'Àrea de Coneixement i
Qualitat i a la Unitat de Patrimoni.

on diu:
«Adjudicar... a l’empresa ICOT, SA (NIF A43132422) (plica 4), per un import
màxim de NOU MIL CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT
CÈNTIMS (9.583,20 €) IVA inclòs ...»
Ha de dir:
Adjudicar... a l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL (NIF
B59104612) (plica 6), per un import màxim de VINT-I-SET MIL CENT
QUATRE EUROS (27.104,00 €) IVA inclòs ...
b) en el punt Tretzè:
On diu:
Tretzè. Imputar l’import de 213.624,29 euros (IVA inclòs).....
Ha de dir:
Tretzè. Imputar l’import de 181.680,29 euros (IVA inclòs).....

Règim de recursos:
(llevat de la correcció d’errors materials que no està subjecte a recurs)
- Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Tarragona, en el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la
publicació d'aquesta resolució al Perfil de contractant.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en
matèria de contractació davant l'Òrgan Administratiu de Recursos
Contractuals de Catalunya, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del
dia següent al de remissió d'aquesta notificació (data de Registre de
Sortida).
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 446C41D3EA8A4445A0DD7C89B9BE1F56 i data d'emissió 06/09/2018 a les 14:17:51

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=6ba324b5-c336-42a5-9726-1d203ad9e2c3

El President accidental.
Josep M. Cruset Domenech
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