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Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CONTRACTACIO, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
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Assumpte: Adjudicació de la contractació de l'adquisició d'equipament informàtic per als
centres educatius de la Diputació de Tarragona (2 lots).
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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 21 de desembre de 2018, es va aprovar l’
expedient de contractació, mitjançant procediment obert del subministrament d'equipament
informàtic per als Centres Educatius de la Diputació de Tarragona (2 lots), amb un
pressupost base de licitació de 83.151,20 euros (IVA inclòs).
Lot 1: Consistent en l’adquisició de diferents ordinadors per cobrir les necessitats del
Conservatori de Música de Tarragona, amb un pressupost base de licitació del lot 1 de
23.595,00 euros (IVA Inclòs).
Lot 2: Consistent en la renovació de les diferents subscripcions del producte AdobeCC,
per a l’EAD Reus, EAD Tortosa i l’EAD Tarragona, amb un pressupost base de licitació
del lot 2 de 59.556,20 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 8 licitadors
presentats, que són els següents:

N. m.
Plica

LICITADORS

1

INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA

2

DISPROIN LEVANTE,S.L.

3

ICOT, SA

4

INFOREIN, SA

5

INFORDISA, SA

6

GS OFIMATICA, SL

7

ABAST SYSTEMS, S.L.
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SEMIC SERVICIOS MICROINFORMATICA 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, i en presència de l'empresa INSTRUMENTACIÓN Y
COMPONENTES, SA 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:
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Núm.
Plica

1

LICITADOR

INSTRUMENTACIÓN
COMPONENTES, SA

Sobre B:
Documentació tècnica i proposició econònomica.
Únic criteri per cada lot: Oferta econòmica (fins a 10
punts)

Lot 1
Preu sense IVA : 18.320,52 €
Tipus IVA : 3.847,31 €
Y
Preu del contracte: 22.167,83 €
Lot 2
No presenta oferta
Lot 1
Preu sense IVA : 17.932,45 €
Tipus IVA : 3.765,81 €
Preu del contracte: 21.698,26 €

2
DISPROIN LEVANTE, S.L.

Lot 2
Preu sense IVA: 37.985,00 €
Tipus IVA: 7.976,85 €
Preu del contracte: 45.961,85 €
Lot 1
Preu sense IVA : 16.095,00 €
Tipus IVA : 3.379,95 €
Preu del contracte: 19.474,95 €

3

ICOT, SA
Lot 2
Preu sense IVA: 48.200,00 €
Tipus IVA: 10.122,00 €
Preu del contracte: 58.322,00 €
Lot 1
Preu sense IVA : 17.400,00 €
Tipus IVA : 3.654,00 €
Preu del contracte: 21.054,00 €

4
INFOREIN SA

Lot 2
Preu sense IVA: 28.697,40 €
Tipus IVA: 6.026,45 €
Preu del contracte: 34.723,85 €
Lot 1
Preu sense IVA : 17.808,14 €
Tipus IVA : 3.739,71 €
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Preu del contracte: 21.547,85 €

INFORDISA, SA

Lot 2
Preu sense IVA: 28.161,04 €
Tipus IVA: 5.913,82 €
Preu del contracte: 34.074,86 €

6

GS OFIMATICA, SL

Lot 1
Preu sense IVA : 19.217,90 €
Tipus IVA : 4.035,76 €
Preu del contracte: 23.253,66 €
Lot 2
No presenta oferta
Lot 1
Preu sense IVA : 15.609,00 €
Tipus IVA : 3.277,89 €
Preu del contracte: 18.886,89 €

7
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ABAST SYSTEMS, S.L.
Lot 2
Preu sense IVA: 36.679,60 €
Tipus IVA: 7.702,72 €
Preu del contracte: 44.382,32 €

8

Lot 1
Preu sense IVA : 15.811,05 €
Tipus IVA : 3.320,33 €
SEMIC
SERVICIOS
Preu del contracte: 19.131,41 €
MICROINFORMATICA SA
Lot 2
No presenta oferta

Aquest resultat es va publicar al Perfil del Contractant en data 4 de febrer de 2019.
4. En el mateix acte la Mesa va procedir a realitzar el càlcul sobre la possible existència
d'ofertes anormalment baixes:
Pel lot 1: No es va desprendre l'existència d'ofertes anormalment baixes i es va procedir a
valorar l'oferta econòmica d'acord amb el 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:
" 8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DESEMPAT i OFERTES ANORMALS
Únic criteri per 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)
Els preus utilitzats per calcular aquesta puntuació són sense IVA."
De l’aplicació dels esmentats criteris resulta la següent puntuació:
Núm.
plica

LOT 1
Empresa

Oferta econòmica
(IVA Exclòs)

Puntuació

1

INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA

18.320,52 €

3,03

2

DISPROIN LEVANTE, S.L.

17.932,45 €

4,03

3

ICOT, SA

16.095,00 €

8,75
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INFOREIN SA

17.400,00 €

5,40

5

INFORDISA, SA

17.808,14 €

4,35

6

GS OFIMATICA, SL

19.217,90 €

0,73

7

ABAST SYSTEMS, S.L.

15.609,00 €

10

8

SEMIC SERVICIOS MICROINFORMATICA SA

15.811,05 €

9,48

Pel lot 2: De l'estudi es va desprendre l'existència de valors anormalment baixos en les
ofertes econòmiques presentades per les empreses, INFOREIN, SA i INFORDISA, SA.:
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Pressupost
licitació
(IVA Exclòs)

de

Núm.
d'ofertes:

49.220 €

5

%
RESPECTE
MITJANA
INICIAL

% RESPECTE
NOVA
MITJANA

15,52 %

LICITADORS

OFERTA

DIFERENCIA
MITJANA
INICIAL

2

DISPROIN
LEVANTE, S.L.

37.985,00

2.040,39

5,68 %

3

ICOT, SA

48.200,00

12.255,39

34,10 %

4

INFOREIN, SA

28.697,40

7.247,21

-20,16%

-12,72 %

BAIXA
TEMERÀRIA

5

INFORDISA, SA

28.161,04

-7.783,57

-21,65 %

-14,35 %

BAIXA
TEMERÀRIA

7

ABAST
SYSTEMS, S.L.

36.679,60

734,99

2,04 %

11,55 %

NÚM.

CÀLCUL INICIAL TOTES LES OFERTES
TOTALS

179.723,04

MITJANA
ARITMÈTICA

35.944,61

10% MITJANA

3.594,46

CÀLCUL NOU TOTAL EXCLOENT LES
OFERTES SUPERIORS EN UN 10% A LA
MITJANA ARITMÈTICA INICIAL
TOTALS

131.523,04

MITJANA
ARITMÈTICA

32.880,76

10% MITJANA

3288,08

A continuació, la mesa de contractació va proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació
del contracte del lot 1 d' adquisició de diferents ordinadors del Conservatori de Música de
Tarragona, a l’empresa ABAST SYSTEMS, S.L. (plica 7), per un import de 18.886,89 € (IVA
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5. En data 5 de febrer de 2019 es va requerir a les empreses INFOREIN, SA i INFORDISA,
SA, la justificació de l’oferta presentada pel lot 2, per poder considerar-se anormal o
desproporcionada.
6. En data 7 de febrer de 2019 es va requerir la documentació prèvia a l'adjudicació a l’
empresa ABAST SYSTEMS, S.L. pel lot 1 per ser l'empresa que va obtenir la millor
puntuació.
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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, i requerir a les empreses INFOREIN, SA i
INFORDISA, SA, perquè justifiqui les seves ofertes pel lot 2, en aplicació de l'article 149 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

7. En data 14 de febrer de 2019, l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. ha
aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva pel lot 1 per un import total de
780,45 euros amb carta de pagament número 2019000077 i la resta de documentació
requerida, que ha estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
8. En data 1 de març de 2019, la Mesa va estudiar i assumir l’informe de valoració d’ofertes
corresponent al Lot 2 del contracte per l'adquisició d’equipament informàtic per als centres
educatius de la Diputació de Tarragona, emès pel responsable del contracte de data 26 de
febrer de 2019, i que es transcriu a continuació:
“INFORME-PROPOSTA
Vistes les ofertes presentades pels licitadors, a continuació es detallen els seus imports:
S’han presentat cinc empreses a la licitació del Lot 2, per l'adquisició d’equipament
informàtic per als centres educatius de la Diputació de Tarragona. Concretament, aquest
Lot 2 preveu la renovació de les diferents subscripcions del producte Adobe CC, per a l’
EAD Reus, EAD Tortosa i l’EAD Tarragona.
Un cop examinades aquestes cinc ofertes, i després de realitzar el càlcul sobre la possible
existència d’ofertes anormals o desproporcionades, es percata que dues de les ofertes es
consideren anormals o desproporcionades. Concretament es tracta de les empreses
INFOREIN SA i INFORDISA, SA. En aplicació de l'article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic es va requerir a les empreses esmentades la
corresponent justificació en quan a l’oferta econòmica presentada. Un cop examinades les
dues respostes requerides als proveïdors implicats s’informa del següent:

Licitador

Import total
(IVA exclòs)

DISPROIN LEVANTE, S.L.

37.985,00 €

ICOT, SA

48.200,00 €

INFOREIN SA

28.697,40 €

INFORDISA, SA

28.161,04 €

ABAST SYSTEMS, S.L.

36.679,60 €
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a) 154 llicències Adobe Creative Cloud for teams - Team Licencing Subscription
Renewal (monthly) - 1 device - academic - Value Incentive Plan - Level 4
(100+) - Win, Mac - Multi European Languages.
b) 60 llicències Adobe CC ALL APPS MP ML (+CZ) EDU RENEWAL K-12 School Site
License (25 License Plus) L-4 100+ DEVICE, essent aquestes últimes més econòmiques
degut a que, segons la descripció del fabricant, corresponent a centres d’ensenyament
de primària i secundària.
Aquesta disposició de llicenciament no concorda amb l’establert al Plec de Condicions
Tècniques, ja que en el seu punt 2 indica clarament la necessitat segons el següent: 214
llicències Adobe Creative Cloud, amb les característiques següents:
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1. L’empresa INFOREIN SA, manifesta entre altres, que el pressupost presentat fa
referència al contingut de llicències que s’indica a continuació:

§ Subscripció per un període de 12 mesos del producte Adobe Creative Cloud for teams All
AppsALLMult, en modalitat educativa.
Així doncs, és desprèn que l’oferta presentada per INFOREIN SA, no s’ajusta a les
necessitats establertes i per aquest motiu el preu que ens facilita és sensiblement inferior a l’
import de licitació establert en el contracte.
2. L’empresa INFORDISA, SA, manifesta per una errada del seu proveïdor es va
pressupostar unes llicències errònies, i per aquest motiu va provocar que l’import
pressupostat fos sensiblement inferior a l’import de licitació establert en el contracte. Arrel d’
aquestes dues argumentacions es decideix excloure les ofertes presentades per les
empreses INFOREIN SA i INFORDISA, SA, del Lot 2 que s’avalua.

Pel que fa a la valoració de la resta d’ofertes en quan a l’oferta económica d’acord amb el
criteri de valoració avaluable establert a l’apartat 8 del quadre de característiques del Plec
de clàusules administratives particulars d’aquest contracte que transcriu tot seguit:
“8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, DESEMPAT I OFERTES ANORMALS Únic criteri per cada
lot: Oferta econòmica (fins 10 punts) S’atorgarà la puntuació segons la següent fórmula:
Puntuació obtinguda = 10 x (import base licitació - oferta que es valora) / (import base de
licitació - oferta més econòmica)”.

Licitador

Import total
(IVA exclòs)

Puntuació

DISPROIN LEVANTE, S.L.

37.985,00 €

8.95

ICOT, SA

48.200,00 €

0.81

ABAST SYSTEMS, S.L.

36.679,60 €

10

ES PROPOSA:
Adjudicar el contracte corresponent al Lot 2 que inclou el subministrament de les diferents
subscripcions del producte Adobe CC, per a l’EAD Reus, EAD Tortosa i l’EAD Tarragona a
a l’empresa ABAST SYSTEMS, S.L., per un import de 44.382,32 € (IVA inclòs), per haver
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa d’acord amb el criteri establert al plec de
condicions tècniques."
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10. En data 14 de març de 2019, l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. ha
aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva pel lot 2 per un import total de
1.833,98 euros amb carta de pagament número 2019000145 i la resta de documentació
requerida, que ha estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
11. En data 22 de març de 2019, la Intervenció General, en aquesta fase del procediment,
ha fiscalitzat de conformitat aquest expedient.
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9. A continuació, la Mesa va acordar proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació del
contracte del lot 2 consistent en la renovació de les diferents subscripcions del producte
AdobeCC, per a l’EAD Reus, EAD Tortosa i l’EAD Tarragona, a l’empresa ABAST
SYSTEMS, S.L. (plica 7), per un import de 44.382,32 € (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.

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 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).

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir les propostes
efectuades per la Mesa de Contractació en les sessions del dia 30 de gener de 2019 i 1 de
març de 2019.
Segon. Adjudicar el contracte d' adquisició d'equipament informàtic per als centres
educatius de la Diputació de Tarragona, lot 1, a l’empresa ABAST SYSTEMS &
SOLUTIONS, S.L. per un import de DIVUIT MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS
AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (18.886,89 €) IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Preu sense IVA
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

15.609,00 €
3.277,89 €
18.886,89 €

Tercer. Adjudicar el contracte d' adquisició d'equipament informàtic per als centres
educatius de la Diputació de Tarragona, lot 2, a l’empresa ABAST SYSTEMS &
SOLUTIONS, S.L. per un import de QUARANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTADOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (44.382,32 €) IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Preu sense IVA

36.679,60 €

Import 21% IVA:

7.702,72 €

Preu final del contracte

44.382,32 €
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Cinquè. Establir el següent ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix
l'article 151.2 del TRLCSP:
Lot 1

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 D02C314C437F40369453417466E3DED7 i data d'emissió 01/04/2019 a les 10:48:08

Codi de verificació: a611d654-3e93-413c-8676-47573e1a355f
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a611d654-3e93-413c-8676-47573e1a355f

Quart. Disposar la despesa derivada d'aquest contracte per al lot 1 amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2031/324/63600/02 amb número d’operació 2019006645D per import de
7.000 € i l'aplicació pressupostària 2031/324/63600/01 amb número d’operació
2019006706D per import de 11.886,89€ per a l'any 2019, i per al Lot. 2 amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2041/324/20600/01 amb número d’operació 2019007404D per
import de 24.472,50 €, l'aplicació pressupostària 2042/324/20600/01 amb número d’
operació 2019007430D per import de 14.724,97€ i l'aplicació pressupostària 2043/324
/22799/01 amb número d’operació 2019007431D per import de 5.184,85€ per a l'any 2019.

Núm.
ordre

Núm. plica – Empresa

Puntuació total

1

7- ABAST SYSTEMS, S.L.

10,00

2

8- SEMIC SERVICIOS MICROINFORMATICA SA

9,48

3

3- ICOT, SA

8,75

4

4- INFOREIN SA

5,40

5

5- INFORDISA, SA

4,35

6

2- DISPROIN LEVANTE, S.L.

4,03

7

1- INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, SA

3,03

8

6- GS OFIMATICA, SL

0,73

Lot 2

Núm. ordre Núm. plica – Empresa

Puntuació
total

1

7- ABAST SYSTEMS, S.L.

10,00

2

2- DISPROIN LEVANTE, S.L

8,95

3

3- ICOT, SA

0,81

Sisè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta Diputació, d'acord
amb el que preveu la clàusula 17.7 del Plec de clàusules administratives particulars.
Setè. 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.
Vuitè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Unitat de Gestió de Centres, a l'Àrea de
Coneixement i Qualitat i a Patrimoni.

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 29/03/2019 a les 12:46:25
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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.

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 D02C314C437F40369453417466E3DED7 i data d'emissió 01/04/2019 a les 10:48:08

Codi de verificació: a611d654-3e93-413c-8676-47573e1a355f
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=a611d654-3e93-413c-8676-47573e1a355f

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.
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