Pàgina: 1 de 7

Data de l'acord: 26 d'octubre de 2018
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CONTRACTACIO, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
Ref: RLP/pcm
Expedient: 8004330008-2018-0002442
Assumpte: Proposta d'adjudicació del lot 3 de l’expedient de contractació d’adquisició d’
equipament informàtic per als centres educatius de la Diputació de Tarragona.

Proposta d'adjudicació del lot 3 de l’expedient de contractació d’adquisició d’
equipament informàtic per als centres educatius de la Diputació de Tarragona.

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 8AD165ED6EFF46FFA87EE1CAEDF70670 i data d'emissió 29/10/2018 a les 10:05:50
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Acord

De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets

1. Per acord de la Junta de Govern de data 6 de juliol de 2018, es va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert, així com l’inici dels tràmits licitatoris del
subministrament d’equipament informàtic per als centres educatius de la Diputació de
Tarragona amb un pressupost base de licitació de 69.750,45 euros (IVA inclòs).
El contracte consta d'un total de 3 lots que es valoraran de forma separada i que estan
diferenciats de la manera següent:
Lot 1: Consistent en l’adquisició de 31 equips per dissenyadors, per a les Escoles d’Art i
Disseny de Reus, Tarragona i Tortosa (en endavant, EADReus, EADTarragona i
EADTortosa, respectivament).
Lot 2: Consistent en l’adquisició de 47 subscripcions del producte Adobe CC, per a les
Escoles d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona.
Lot 3: Consistent en l’adquisició de 9 ordinadors per usos administratius, per l'Escola i
Conservatori de Música de Tortosa (en endavant ECMTortosa).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de Contractació, en data 27 de
juliol de 2018, va examinar la documentació administrativa aportada pels 7 licitadors
presentats. La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va acordar
admetre a tots els licitadors presentats.
3. A continuació, en acte públic, es van obrir els sobres B dels licitadors acceptats, que
contenen la proposició econòmica, amb el resultat següent:

Sobre B:
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Núm. L I C I T A D O R
Plica

1. Únic criteri per cada lot: oferta
econòmica, fins a 10 punts

1

PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL

Lot 1: 44.729,00 €
Lot 2: - - Lot 3: - - -

2

ICOT, SA

Lot 1: - - Lot 2: 2.702,50 €
Lot 3: 6.552,00 €

3

TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU

4

DISPROIN LEVANTE, S.L.

Lot 1: - - Lot 2: 2.773,00 €
Lot 3: 7.879,05 €

5

INFORDISA, S.A.

Lot 1: 46.187,40 €
Lot 2: 2.677,82 €
Lot 3: 7.125,20 €

6

SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA

Lot 1: 41.714,22 €
Lot 2: 2.688,40 €
Lot 3: 6.201,27 €

7

MICROGESTIÓ, SL

Lot 1: 44.731,34 €
Lot 2: 2.818,12 €
Lot 3: 7.575,60 €

Y

Lot 1: 42.110,53 €
Lot 2: - - Lot 3: 7.665,80 €

A la vista del resultat, la Mesa en la mateixa sessió estudia la possibilitat que alguna de les
ofertes presentades es pogués considerar com anormal o desproporcionada. D’aquest
estudi es desprèn que l'oferta econòmica presentada per l’empresa, SERVICIOS
MICROINFORMATICA, S.A., (SEMIC) pel lot 3, es pot considerar com anormal o
desproporcionada:
Pressupost
8.325,00
de licitació

Núm.
d'ofertes:

6

%
%
DIFERENCIA
RESPECTE RESPECTE
OFERTA MITJANA
MITJANA
NOVA
INICIAL
INICIAL
MITJANA

NÚM.

LICITADORS

1

PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL

2

ICOT, SA

3

6.552,00 -614,49

-8,57%

-

TELEFONICA
SOLUCIONES
DE
INFORMATICA Y COMUNICACIONES 7.665,80 499,31
DE ESPAÑA, SAU

6,97%

-

4

DISPROIN LEVANTE, S.L.

7.879,05 712,56

9,94%

-

5

INFORDISA, S.A.

7.125,20 -41,29

-0,58%

-

6

SEMIC

6.201,27 -965,22

-13,47%

-

7

MICROGESTIÓ

7.575,60 409,11

5,71%

-

CÀLCUL INICIAL TOTES LES OFERTES

TOTALS

42.998,92

MITJANA ARITMÈTICA

7.166,49
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716,65

i es va procedir a valorar les ofertes econòmiques dels lots 1 i 2 d’acord amb l’únic criteri
de valoració avaluable de forma automàtica establert a l’apartat 8 del Quadre de
característiques del Plec de clàusules administratives particulars d’aquest contracte, que
es transcriu tot seguit:
“Únic criteri per a cada lot: Oferta econòmica (fins a 10 punts)
S’atorgarà la puntuació segons la següent fórmula:
Puntuació oferta = 10 x (import base licitació – oferta que es valora) / (import base licitació –
oferta més econòmica)”
De l’aplicació de l’esmentada fórmula resulta la següent puntuació:
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10% MITJANA

Lot
Pressupost de licitació
1

46.500,00

PLICA
NÚM.

LICITADORS

OFERTA

1

PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL

44.729,00 3,70

2

ICOT, SA

3

TELEFONICA
SOLUCIONES
DE
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU

4

DISPROIN LEVANTE, S.L.

5

INFORDISA, S.A.

46.187,40 0,65

6

SEMIC, SA

41.714,22 10,00

7

MICROGESTIÓ, SL

44.731,34 3,70

INFORMATICA

Y

Lot
Pressupost de licitació
2

PLICA
NÚM.

LICITADORS

1

PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL

2

ICOT, SA

3

TELEFONICA
SOLUCIONES
DE
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU

4
5

Puntuació

42.110,53 9,17

2.820,00

OFERTA

2.702,50

8,26

DISPROIN LEVANTE, S.L.

2.773,00

3,31

INFORDISA, S.A.

2.677,82

10,00

6

SEMIC, SA

2.688,40

9,26

7

MICROGESTIÓ, SL

2.818,12

0,13

INFORMATICA

Y

La Mesa va proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del lot 1 a l'empresa
SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA, per un import de 50.474,21 € (IVA inclòs), i del lot
2 a l'empresa INFORDISA, S.A. per un import de 3.240,16 € (IVA inclòs), previ acreditació
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4. En data 27 de juliol de 2018 es va requerir a l'empresa SERVICIOS
MICROINFORMATICA, SA, justificació de l'oferta presentada pel lot 3, per poder
considerar-se anormal o desproporcionada.
5. Que per Decret de Presidència núm. 2018-0002553, de data 17 d’agost 2018, s’ha
adjudicat el contracte de subministrament d’equipament informàtic per als centres educatius
de la Diputació de Tarragona del següents lots:
Lot 1: Adquisició de 31 equips per dissenyadors, per a les Escoles d’Art i Disseny de
Reus, Tarragona i Tortosa a l'empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA, per un
import de 50.474,21 € (IVA inclòs).
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del compliment del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei de contractes
del sector públic.

Lot 2: Adquisició de 47 subscripcions del producte Adobe CC, per a les Escoles d’Art i
Disseny de la Diputació de Tarragona a l'empresa INFORDISA, S.A. per un import de
3.240,16 € (IVA inclòs).
6. En data 14 de setembre de 2018 el responsable del contracte emet informe en relació a
la justificació de l’oferta presentada per l’empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA
que es transcriu a continuació:
“Amb data 27 de juliol de 2018, la Unitat d’Infraestructures Informàtiques va emetre informe
on fa constar que l’oferta presentada per l'empresa Servicios Microinformática SA per al lot
3 del procediment obert per contractar “l’adquisició d’equipament informàtic als centres
educatius de la Diputació de Tarragona", podia considerar-se anormal o desproporcionada.
L’empresa Servicios Microinformatica SA. ha presentat la justificació de les seva oferta
indicant el següent:
- Que disposa de la màxima certificació per part del fabricant HP Inc, com a Partner First
Platinum, i del més alt nivell de descompte dintre d’aquest fabricant. Adjuntem el certificat
acreditatiu.
- Que compleix amb tots els requisits mínims exposats al Plec de condicions tècniques
corresponent a l’expedient que s’està tractant.
Un cop examinats els arguments exposats per part del licitador, entenem que són
arguments suficients per tal de valorar de forma positiva l’oferta presentada i per tal donarla com a satisfactòria.”
7. La Mesa de contractació en la sessió celebrada el 19 de setembre de 2018, assumeix
aquest informe i valora les ofertes econòmiques de lot 3, amb l’únic criteri de valoració
avaluable de forma automàtica establert a l’apartat 8 del quadre de característiques del
Plec de clàusules administratives particulars d’aquest contracte.
La Mesa va proposar adjudicar el lot 3 d’aquest contracte a l’empresa SERVICIOS
MICROINFORMATICA, SA, per import de 7.503,54 € (IVA inclòs)
8. En data 19 de setembre de 2018 s’ha requerit la documentació prèvia a l'adjudicació a l’
empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA pel lot 3 per ser l’empresa que ha
obtingut la millor puntuació.
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10. S'ha constatat l'existència d'un error material en el punt quart de la part resolutiva del
decret d’adjudicació del lot 1 i 2 de data 17 d’agost 2018, en el sentit següent:
On diu:
«Quart. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a les aplicacions
pressupostaries del pressupost de la Diputació de 2018:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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9. L'empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA, ha aportat la justificació d'haver
constituït la garantia definitiva per un import de 310,06 € del lot 3, segons cartes de
pagament núm. 2018000714 i núm. 2018000715, i la resta de documentació requerida que
ha estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.

Aplicació pressupostària - 2018

Núm. operació

Import

2041/324/62600

2018035918

27.179,40€»

Ha de dir:
«Quart. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a les aplicacions
pressupostaries del pressupost de la Diputació de 2018:
Aplicació pressupostària - 2018

Núm. operació

Import

2041/324/62600

2018035918

27.679,40€»

11. En data 17 d’octubre de 2018 en la fase d'adjudicació de l’expedient, la Intervenció
General ha emès informe de fiscalització limitada prèvia, de conformitat.

Fonaments de dret
1. Els articles 150 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la notificació de l’adjudicació
i la formalització del contracte.
2. La competència per adjudicar aquest contracte correspon a la Junta de Govern, d’acord
amb la delegació efectuada per decret de Presidència de data 16 de juliol de 2015 amb
núm. de registre 2015-2266.
3. L'art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de las
administracions públiques (en endavant, PACAP), que estableix que “les administracions
públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir les propostes
efectuades per les Meses de Contractació en la sessió del dia 19 de setembre de 2018.
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Tercer. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a les aplicacions
pressupostaries del pressupost de la Diputació de 2018:
Aplicació pressupostària - 2018

Núm. operació

2020/320/62600

2018041393D

Import
7.503,54€

Quart. Establir el següent ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix
l'article 150.2 de la LCSP:
Lot 3: Consistent en l’adquisició de 9 ordinadors per usos administratius, per l’Escola i
Conservatori de Música de Tortosa
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Segon. Adjudicar el contracte de subministrament d’equipament informàtic per als centres
educatius de la Diputació de Tarragona del lot 3 a l’empresa SERVICIOS
MICROINFORMATICA, SA, per un import de 7.503,54 € (IVA inclòs)

Pressupost de licitació

NÚM. PLICA

8.325,00

LICITADORS

OFERTA

Puntuació

6

SEMIC

6.201,27

10

2

ICOT, SA

6.552,00

8,35

5

INFORDISA, S.A.

7.125,20

5,65

7

MICROGESTIÓ

7.575,60

3,53

3

TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU

7.665,80

3,1

4

DISPROIN LEVANTE, S.L.

7.879,05

2,1

1

PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL

Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta Diputació.
Sisè. Emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a la signatura de formalització del contracte
administratiu corresponent en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des de
l'endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació
Setè. Rectificar l’error material en el punt quart de la part resolutiva del decret, d’adjudicació
del lot 1 i 2, núm 2018-0002553 de data 17 d’agost 2018, en el sentit següent:
On diu:
«Quart. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a les aplicacions
pressupostaries del pressupost de la Diputació de 2018:
Aplicació pressupostària - 2018

Núm. operació

2041/324/62600

2018035918

Import
27.179,40€»

Ha de dir:
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Aplicació pressupostària - 2018

Núm. operació

2041/324/62600

2018035918

Import
27.679,40€»

Vuitè. Comunicar-ho a la Intervenció General i al Servei d’Assistència al Ciutadà.

Règim de recursos:
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«Quart. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a les aplicacions
pressupostaries del pressupost de la Diputació de 2018:

Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des
del dia següent al de la recepció de la notificació, davant del president de la Diputació.
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