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Data de l'acord: 22 de febrer de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CONTRACTACIO, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
Ref: RLP/msh
Expedient: 8004330008-2018-0011011
Assumpte: Adjudicació del contracte de servei de suport i llicències de correu Zimbra (2
lots).

Adjudicació del contracte de servei de suport i llicències de correu Zimbra (2 lots).

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 C4227687190240E2AF2716F71DDDD85E i data d'emissió 25/02/2019 a les 10:27:38

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=410536b2-d01d-4672-9a1c-bb562c731eae

Codi de verificació: 410536b2-d01d-4672-9a1c-bb562c731eae

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 21 de desembre de 2018, es va aprovar l’
expedient de contractació, mitjançant procediment obert del servei de suport i llicències de
correu Zimbra (2 lots), amb un pressupost base de licitació de 92.565,00 euros (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de Contractació, en data 30 de
gener de 2019, va examinar la documentació administrativa aportada pels 2 licitadors
presentats, que són els següents:

LICITADORS

N. m. Plica
1

QUER SYSTEM INFORMATICA, SL

2

INFORDISA, SA

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 va procedir a l'obertura del sobre B (Oferta econòmica i
proposta subjecta a avaluació en base a criteris automàtics) dels licitadors acceptats, amb
el resultat següent:
Lot 1: Renovació de llicències per subscripció i suport de Zimbra pel servei de correu d’
ALTAnet amb un Pressupost base de licitació del lot 1 de 76.230,00 euros (IVA inclòs).
Lot 2: Renovació del suport de llicències perpètues de Zimbra pel servei de correu
corporatiu de la Diputació de Tarragona amb un pressupost base de licitació del lot 2 de
16.335,00 euros (IVA inclòs).
Sobre 3:
Núm.

LICITADOR
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Oferta econòmica i proposta subjecta a avaluació en base a criteris
automàtics

1

Lot 1
Preu sense IVA : 51.680,00€
QUER
S Y S T E M Tipus IVA : 10.852,80€
Preu del contracte: 62.532,80€
INFORMATICA, SL
Import període 25/06/2019 a 24/06/2020: 31.266,40€
Import període 25/06/2020 a 24/06/2021: 31.266,40€
Lot 1
Preu sense IVA : 61.687,55€
Tipus IVA : 12.954,39€
Preu del contracte: 74.641,94€
Import període 25/06/2019 a 24/06/2020: 37.320,97€
Import període 25/06/2020 a 24/06/2021: 37.320,97€

2
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Plica

INFORDISA, SA

Lot 2
Preu sense IVA:13.156,18€
Tipus IVA: 2.762,80€
Preu del contracte: 15.918,98€
Import període 14/03/2019 a 13/03/2020: 7.959,49€
Import període 14/03/2020 a 13/03/2021: 7.959,49€

L'empresa QUER SYSTEM INFORMATICA, SL va indicar a la descripció exterior del sobre
3: "OFERTA ECONÒMICA LOTE 1 Y LOTE 2" però a l'interior constava dues vegades el
mateix document: "Oferta econòmica Lote 1", per la qual cosa, la Mesa només va acceptar
oferta pel Lot 1.
Aquest resultat es va publicar al Perfil del Contractant en data 6 de febrer de 2019.
4. En el mateix acte la Mesa va procedir a valorar l'oferta econòmica d'acord amb el criteri
de valoració avaluable de forma automàtica establert a l'Annex XII del Plec de clàusules
administratives particulars d’aquest contracte, que es transcriu tot seguit:
" CRITERIS D' ADJUDICACIÓ
Oferta econòmica ............................. de 0 a 10 punts
Totes les ofertes s’avaluaran segons la puntuació obtinguda mitjançant la següent
expressió:
Puntuació oferta = 10 * (import base licitació – oferta que es valora) / (import base licitació –
oferta més econòmica)
Així, els punts seran repartits proporcionalment en funció de l’oferta més baixa de tots els
licitadors, obtenint aquesta 10 punts. Els preus utilitzats per calcular aquesta puntuació són
sense IVA. "
De l’aplicació de l'esmentats criteri va resultar la següent puntuació:
Lot 1

Núm. plica

1

Empresa

QUER SYSTEM INFORMATICA, SL

2

LOT 1
Oferta econòmica
(IVA Exclòs)

Puntuació

51.680,00 €

10,00

61.687,55 €

1,16
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Lot 2

LOT 1
Núm. plica

1

Empresa

INFORDISA, SA

Oferta econòmica
(IVA Exclòs)
13.156,18 €

Puntuació

10,00

5. A continuació, la mesa de contractació va acordar el següent:
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INFORDISA, SA

- Proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del lot 1, renovació de llicències per
subscripció i suport de zimbra pel servei de correu d'Altanet, a l’empresa QUER SYSTEM
INFORMATICA, SL (plica 1), per un import de 62.532,80 € (IVA inclòs), per resultar ser la
que ha obtingut la millor puntuació, prèvia acreditació del compliment del requeriment a què
es refereix a l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
-Establir el següent ordre de classificació de les ofertes del lot 1 a efectes del que estableix l’
article 150.2 de la Llei de contractes del sector públic:
Núm.
ordre

Núm. plica – Empresa

Puntuació total

1

1- QUER SYSTEM INFORMATICA, SL

10,00

2

2- INFORDISA, SA

1,16

- Proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació del lot 2, renovació del suport de llicències
perpètues de Zimbra pel servei de correu corporatiu de la Diputació de Tarragona, a l’
empresa INFORDISA, SA (plica 2), per un import de 15.918,98 € (IVA inclòs), per resultar
ser la que ha obtingut la millor puntuació, prèvia acreditació del compliment del requeriment
a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
6. En data 8 de febrer de 2019, l’empresa INFORDISA, SA ha aportat la justificació d'haver
constituït la garantia definitiva pel lot 2 per un import total de 657,81 euros amb carta de
pagament número 2019000070 i la resta de documentació requerida, que ha estat trobada
conforme per la secretària de la Mesa.
7. En data 13 de febrer de 2019, l’empresa QUER SYSTEM INFORMATICA, SL ha aportat
la justificació d'haver constituït la garantia definitiva pel lot 1 per un import total de 2.584,00
euros amb carta de pagament número 2019000075 i la resta de documentació requerida,
que ha estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
8. En data 18 de febrer de 2019, la Intervenció General, en aquesta fase del procediment,
ha fiscalitzat de conformitat aquest expedient.
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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. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el
compromís de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada
exercici es consigni en els respectius pressupostos.
3. La competència per a l’adjudicació del contracte 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).
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Fonaments de dret

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 30 de gener de 2019.
Segon. Adjudicar el lot 1 del contracte del servei de suport i llicències de correu Zimbra
(renovació de llicències per subscripció i suport de Zimbra pel servei de correu d'Altanet), a
l’empresa QUER SYSTEM INFORMATICA, SL per un import de SEIXANTA-DOS MIL
CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (62.532,80€ €) IVA
inclòs, amb el desglossament següent:
Preu sense IVA

51.680,00 €

Import 21% IVA:

10.852,80 €

Preu final del contracte

62.532,80 €

Tercer. Adjudicar el lot 2 del contracte del servei de suport i llicències de correu Zimbra
(renovació del suport de llicències perpètues de Zimbra pel servei de correu corporatiu de
la Diputació de Tarragona), a l’empresa INFORDISA, SA per un import de QUINZE MIL
NOU-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (15.918,98 €) IVA inclòs,
amb el desglossament següent:
Preu sense IVA

13.156,18 €

Import 21% IVA:

2.762,80 €

Preu final del contracte

15.918,98 €

Quart. Disposar la despesa derivada d'aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 9020/920/21600/01 amb número d’operació per al Lot. 1 2019003775D per
import de 31.266,40€ per a l'any 2019 i 2019003882D per import de 31.266,40€ per a l'any
2020, i per al Lot. 2 amb número d'operació 2019003776D per import de 7.959,49 per a
l'any 2019 i 2019004009D per import de 7.959,49€ per a l'any 2020. Aquesta despesa
queda condicionada que l'existència de crèdit adequat i suficient per a l'exercici 2020 del
pressupost de la Diputació.
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta Diputació, d'acord
amb el que preveu la clàusula 2.3.5 del Plec de clàusules administratives particulars.
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Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
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Sisè. Notificar aquesta resolució i 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. 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.
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