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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE
CONTRACTAR

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
Justificació de la necessitat
Diversos centres educatius de la Diputació de Tarragona necessiten adquirir nou
maquinari i programari de treball per cobrir les seves necessitats.
És objecte del contracte l’adquisició de diferents equips informàtics així com
llicències de programari pertinent per tal d’impartir els continguts acadèmics
previstos per al curs 2018-2019.
L'Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona necessita dotar
diverses aules i la direcció del centre amb equipament informàtic, amb les
condicions adequades per treballar els continguts educatius i acadèmics i del qual
no disposa actualment.
Per altra banda, amb motiu de la caducitat al mes de desembre de 2018 de les
llicències Adobe CC de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona,
Reus i Tortosa, és necessari la seva renovació urgent per a que els centres puguin
continuar amb el seu normal funcionament i impartir els continguts acadèmics
previstos per al curs 2018/2019.
Justificació de l'import
L'import de licitació s'ha fixat atès el preu de mercat dels béns a subministrar
mitjançant la consulta a diverses webs del sector.
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2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del contracte l’adquisició de diferents equips informàtics així com les
llicències de programari pertinent, per tal d’impartir els continguts acadèmics
previstos per al curs 2018-2019, a l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació
de Tarragona i a les escoles d’art i disseny de la Diputació de Tarragona a Reus,
Tarragona i Tortosa, d’acord amb les característiques tècniques i condicions que es
detallen al punt 3.
3.- DIVISIÓ EN LOTS
El contracte s'ha dividit en els lots següents:
LOT 1
El lot 1 del contracte inclou l’adquisició del material que es relaciona a continuació:
20 equips HP EliteDesk 800 65 W G4 (2YH17AV), o similar, amb les
característiques següents:


Processador: Intel Core i5-8500 3.0 Ghz
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Memòria: 8 Gb de ram DDR4
Disc dur: 256 Gb SSD M.2
Ports davanters: (2) USB 3.1, (1) USB Type-C, (1) auricular / micròfon
Ports darrera: (4) USB 3.1, (2) DisplayPort), (1) HDMI, (1) RJ45
Teclat + Ratolí
Certificacions mediambientals: Energy Star, EPEAT Gold
Sistema Operatiu: Windows 10 Pro 64 bits
HP B 300 PV Mounting Bracket (2DW53AA)
Garantia 3 anys in situ

20 Monitors HP EliteDisplay E 223 (1FH45AA), o similar.
1 WorkStation HP Z2 G4 (2YW27AV), o similar, en format torre, amb les
característiques següents:










Intel Core i7-8700 6C 65W CPU
16Gb ram (2x8 Gb) DDR4
256Gb SATA SSD
HP Z 2 TWR G 4 90 500 W Chassis
DvdRw
Teclat Hp USB + Ratolí HP USB
NVIDIA Quadro P620 2GB
W10 Pro 64 bits
Garantía 3 anys in situ

1 monitor HP EliteDisplay S270n (2PD37AA), o similar.
LOT 2 :
El lot 2 del contracte inclou l’adquisició del material que es relaciona a continuació:
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214 llicències Adobe Creative Cloud, amb les característiques següents:



Subscripció per un període de 12 mesos del producte Adobe
Creative Cloud for teams All AppsALLMult, en modalitat educativa.

Aquestes subscripcions actualment estan agrupades dins el mateix contracte VIP
56F8D94B8AAFBE72CB0A. Un cop executada la renovació, es procedirà a
associar un nou número VIP de contracte, diferenciant per cadascun dels centres,
segons la següent distribució:




71 llicències Adobe CC a Escola d'Art de Reus
25 a l'Escola d'Art de Tortosa
118 a l'Escola d'Art de Tarragona

4.- VALOR ESTIMAT
Pressupost de licitació: 68.720,00 €
Import de les prorrogues: 0 €
Import de les modificacions previstes ( ): 0 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 68.720,00 €
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5.- PRESSUPOST
Tipus de pressupost: Màxim de Despesa
Pressup. base de licitació: 68.720,00 €
IVA 21%: 4.431,20 €
Pressupost total: 83.151,20 €
LOT 1: L’import màxim de la despesa prevista per aquest lot és de 19.500,00 €, IVA
exclòs, que correspon a un import de 23.595,00 €, IVA inclòs.
20 equips HP EliteDesk 800 65 W G4, o similar x 745 € = 14.900 €
20 Monitors HP EliteDisplay E 223, o similar x 145 € = 2.900 €
1 WorkStation HP Z 2 G4, o similar x 1.270 € = 1.270 €
1 monitor HP EliteDisplay S270n, o similar x 430 € = 430 €
LOT 2: L’import màxim de la despesa prevista per aquest lot és de 49.220,00 €, IVA
exclòs, que correspon a un import de 59.556,20 €, IVA inclòs.
214 llicències Adobe Creative Cloud x 230 € = 49.220 €
6.- LLOC I TERMINI DE LLIURAMENT
Lloc de lliurament :
LOT 1: Escola i Conservatori de Música de Tarragona: C. Cavallers, 10 (Casa
Montoliu) Tarragona.
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LOT 2:
71 subscripcions Adobe CC per l’EAD Reus: c/ del Vent, núm. 6, de Reus.
118 subscripcions Adobe CC per l’EADTarragona: crta. de Valls, s/núm., de
Tarragona.
25 subscripcions Adobe CC per l’EAD Tortosa: Plaça Sant Joan, 5 de Tortosa
Termini de lliurament :
LOT 1: 1 mes des de la formalització del contracte
LOT 2: 1 setmana des de la formalització del contracte
7.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Tots dos lots es valoraran de forma separada, podent-se adjudicar en cada
cas a un licitador diferent.
Automàtics
L’únic criteri que servirà de base per a l’adjudicació d’aquest contracte per a tots els
lots, és el del preu :
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Oferta econòmica ............................................. de 0 a 10 punts
Puntuació obtinguda = 10 x (import base licitació - oferta que es valora) / (import
base de licitació - oferta més econòmica).
S’estableix aquesta fórmula bàsica d’utilització general perquè permet una
ponderació d’ofertes distribuint els punts de forma proporcional segons les
diferències entre les ofertes de preu, a partir de l’oferta més econòmica que hagi
estat admesa i tenint el compte el pressupost net de licitació.
Criteris per determinar que una oferta es pot considerar anormalment baixa o
desproporcionada
Per valorar si el preu que consta en les ofertes és anormalment baix es tindran en
compte els criteris establerts en l’article 149 del LCSP.
8.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA:
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Els establerts per llei en contractes amb similars característiques.
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