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8004330008-2018-0001198

Referència:

RLP/nsa

Òrgan competent:

President

Assumpte:

Adjudicació de la contractació del servei de digitalització del fons documental de la
Diputació de Tarragona

DECRET

Adjudicació de la contractació del servei de digitalització del fons
documental de la Diputació de Tarragona
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Expedient:

1. Per decret de Presidència número 2018-0002339 d’1 d’agost de 2018, es
va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert del
servei de digitalització del fons documental de la Diputació Tarragona, amb
un pressupost màxim de despesa de 15.000,00 euros (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de Contractació, en
data 22 d’agost de 2018, va examinar la documentació administrativa
aportada pels 5 licitadors presentats, que són els següents:
Plica núm.

Licitador

1

Libnova, SL

2

ADHOC SYNECTIC SYSTEMS, SA

3

Dinser Servicios Informáticos, SL

4

ARTYPLAN, S.L.

5

GRUPO CAIP DOC IT, SL

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va
acordar admetre a tots els licitadors presentats.
3. A continuació, en la mateixa sessió i en acte públic, es van obrir els
sobres B dels licitadors acceptats, que contenen la proposició econòmica i
la documentació tècnica acreditativa dels criteris avaluables de forma
automàtica, amb el resultat següent:
Núm.
Plica

LICITADOR

Sobre B:
Proposició econòmica
Preu unitari (IVA exclòs)

1

LIBNOVA, SL

0,21 €

2

ADHOC SYNECTIC SYSTEMS, SA

0,22 €
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DINSER Servicios Informáticos, S.L.

0,139 €

4

ARTYPLAN, S.L.

0,278 €

5

GRUPO CAIP - DOC IT, SL

0,112 €

Aquest resultat es va publicar al Perfil del Contractant en data 23 d’agost de
2018.
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4. En el mateix acte la Mesa va examinar la documentació dels sobres B i
va determinar que l’oferta presentada per l’empresa Grupo CAIP Doc It es
podia considerar com anormal o desproporcionada. En data 23 d’agost de
2018 es va requerir a l’empresa que justifiqués la seva oferta en aplicació de
l'article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).
5. Dins el termini establert en el requeriment, l’empresa esmentada va
presentar la documentació justificativa de la seva oferta a la Unitat de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions que la va trametre a la
unitat promotora del contracte per a la seva valoració.
6. Mitjançant informe de data 19 de setembre de 2018, el responsable del
contracte, va emetre el següent informe de valoració de justificació d’oferta
de valor anormal o desproporcionat que es transcriu literalment:
“INFORME TÈCNIC
Valoració de la resposta al requeriment formulat per la Unitat de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions de la Diputació de
Tarragona a l’empresa GRUPO CAIP DOC-IT, S.L., amb CIF: B74.084.559, respecte d’oferta presentada amb valor anormal o
desproporcionat.
Fets
1.En data 3 de setembre de 2018, la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions de la Diputació de Tarragona ha rebut
telemàticament, amb signatura digital, la justificació presentada pel Sr.
Patricio José Arias Álvarez, administrador de l’empresa GRUPO CAIP DOCIT, S.L., amb CIF: B-74084559, en resposta al requeriment formulat per
haver presentat una oferta amb valor anormal o desproporcionat a la mesa
de contractació del 22 d’agost de 2018 per a la contractació del servei de
digitalització del fons documental de la Diputació de Tarragona.
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3. L’empresa GRUPO CAIP DOC-IT, S.L., disposa de la certificació ISO
27001 de seguretat de la informació certificada per Aenor que ratifica els
seus processos interns i garanteix la seguretat i confidencialitat envers les
dades amb les que treballa.
4. L’empresa GRUPO CAIP DOC-IT, S.L., acredita una dilatada experiència
professional en l’àmbit de la digitalització, descripció documental i gestió d’
arxius.
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2. L’empresa GRUPO CAIP DOC-IT, S.L., justifica la viabilitat de l’oferta
econòmica i afirma comptar amb suficient solvència econòmica, financera,
tècnica i professional per a la prestació del servei objecte del contracte i
aporta un quadre detallat desglossament de costos.

5. L’empresa GRUPO CAIP DOC-IT, S.L., es compromet a executar el
contracte i sol·licita que s’accepti la seva oferta per haver-ne justificat la
viabilitat.
Conclusió
Atesa la justificació de l’empresa, el tècnic de l’Arxiu General, Sergi Borrallo
Llauradó, informa favorablement sobre la viabilitat de l’oferta presentada per
l’empresa GRUPO CAIP DOC-IT, S.L., amb CIF:B- 74084559, per a la
prestació del servei de digitalització del fons documental de la Diputació de
Tarragona, expedient de contractació número 8004330008-2018-0001198.”
7. En data 19 de setembre de 2018, el responsable del contracte emet
informe de valoració de les pliques acceptades, el qual es transcriu
parcilament:
“4. En aplicació dels criteris de valoració previstos en el punt 7.B de la
memòria justificativa de la necessitat de contractar, n’ha resultat el següent:

Número plica

Licitador

Sobre
B
proposició
econòmica
Preu unitari
(IVA exclòs)

Puntuació
Oferta = 10 * (import base
licitació – oferta que es valora)
/ (import
base licitació - oferta
més econòmica)

1

LIBNOVA, SL

0,21

4,79 punts

2

ADHOC SYNECTIC SYSTEMS, SA

0,22

4,26 punts

3

DINSER Servicios Informáticos, S.L.

0,14

8,56 punts

4

ARTYPLAN, S.L.

0,28

1,17 punts

5

GRUPO CAIP - DOC IT, SL

0,11

10,00 punts
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Conclusió
Es proposa adjudicar el contracte pel Servei de digitalització del fons
documental de la Diputació de Tarragona, número d’expedient de
contractació 8004330008-2018-0001198, a l’empresa GRUPO CAIP DOCIT, S.L.”
Ambdós informes s’han publicat al Perfil del contractant en data 8 d’octubre
de 2018.
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5. L’empresa que ha obtingut una major puntuació ha estat: GRUPO CAIP
DOC-IT, S.L. (10 punts)

8. En data 26 de setembre de 2018 la mesa assumeix ambdós informes i
acorda proposar a l’adjudicació del servei de digitalització del fons
documental de la Diputació de Tarragona a l’empresa GRUPO CAIP - DOC
IT, SL per un preu unitari de 0,13552€ (IVA inclòs) i un import màxim de
15.000,00 € (IVA inclòs), per resultar ser la millor oferta, prèvia acreditació
del compliment del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei
de contractes del sector públic en endavant (LCSP).
9. En data 15 d’octubre de 2018, l’empresa GRUPO CAIP - DOC IT, SL ha
aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import
total de 619,83 euros amb carta de pagament número 2018000738 i la resta
de documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la secretària
de la Mesa.
10. En data 25 d'octubre de 2018, la Intervenció General ha emès informe
de fiscalització limitada prèvia a l'adjudicació.
11. 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). Per tal de no demorar
l'adjudicació d’aquest procediment i donat que no esta prevista sessió de
Junta de Govern, es fa necessària l’avocació a la Presidència d’aquesta
competència.

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.
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En conseqüència, RESOLC:
Primer. Avocar, per aquest acte, la competència per aprovar el contracte
del servei de digitalització del fons documental de la Diputació de
Tarragona, delegada per la Presidència, mitjançant decret núm. 2015002266, de 16 de juliol de 2015.
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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.

Segon. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir
la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 26 de
setembre de 2018.
Tercer. Adjudicar el contracte del servei de digitalització del fons
documental de la Diputació de Tarragona, a l’empresa GRUPO CAIP - DOC
IT, SL (B-74084559) per un import màxim de QUINZE MIL EUROS
(15.000,00 €) IVA inclòs, i pel preu unitari ofertat, amb el desglossament
següent:
Preu sense IVA
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

12.396,70 €
2.603,30 €
15.000,00 €

Desglossament preu unitari de digitalització:
Preu unitari sense IVA

0,112 €

Import 21% IVA:

0,02352 €

Preu unitari final del contracte

0,13552 €

Quart. Disposar la despesa derivada d'aquest contracte amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2019-6015-922-22706-01 amb número d’operació
2018042839D, que resta subordinada a l’aprovació del corresponent
pressupost.
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta
Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 16a del Plec de clàusules
administratives particulars.
Sisè. Notificar aquesta resolució i emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a
la signatura de formalització del contracte administratiu corresponent en el

Transcripció del decret número 2018-0003350 de l'ens Diputacio de Tarragona signat per: CPISR-1 C Josep Poblet Tous en data: 31/10/2018
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 31/10/2018 a les 13:11:27

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 6 de 6

Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a la Unitat de l’Arxiu General.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de
l'endemà de la notificació de la resolució, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
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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 153 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació de la resolució, davant del
mateix òrgan que l'ha dictat.

El president
Josep Poblet i Tous
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