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8004330008-2018-0010452

Referència:

RLP/msh

Òrgan competent:

President

DECRET

Adjudicació del contracte, obert simplificat abreujat, del servei de
manteniment i suport de l'electrònica de xarxa CISCO de la Diputació
de Tarragona.

Fets
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 2B59444A573E44D985E63C04DB58A882 i data d'emissió 03/06/2019 a les 14:36:07

Codi de verificació: 72ddfef9-a5b0-4bda-89d3-4a8809470c90
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=72ddfef9-a5b0-4bda-89d3-4a8809470c90

Expedient:

1. Per acord de Junta de Govern de data 12 d'abril de 2019, es va aprovar l’
expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars, el
plec de prescripcions tècniques, així com l’inici dels tràmits licitatoris per a
l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, del servei de
manteniment i suport de l'electrònica de xarxa CISCO de la Diputació de
Tarragona, amb un pressupost de licitació de 36.275,80 € (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, la Unitat tècnica en data 14
de maig de 2019, va procedir a l'obertura del sobre únic presentat
electrònicament pels quatre licitadors que han concorregut a la licitació, que
són els següents:
Núm. oferta

Licitador

1

Unitronics Comunicaciones,S.A.

2

Acuntia, SAU

3

SIRT - SISTEMAS INTEGRALES DE REDES Y TELECOMUNICACIONES,S.L.

4

ITALTEL,S.A.

La Unitat va examinar la documentació inclosa en els sobres i va constatar
que era correcta, però mancava l'autorització a la Diputació per poder
comprovar, davant l'Àgencia Tributària i la Seguretat Social, que la seva
empresa està al corrent en les seves obligacions.
A requeriment de la Unitat de Contractació, l'empresa ha aportat
certificacions d'estar al corrent amb l'Agència Tributària i la Tresoreria de la
Seguretat Social.
Les ofertes econòmiques presentades són les següents:
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LICITADOR

Preu sense IVA

Tipus
21%

IVA P r e u
contracte

del

1

UNITRONICS COMUNICACIONES,S.A.:

18.574,37 €

3.900,62 €

22.474,99 €

2

ACUNTIA, SAU:

23.748,86 €

4.987,26 €

28.736,12 €

3

SIRT - SISTEMAS INTEGRALES DE
REDES Y TELECOMUNICACIONES,S.L.:

26.513,87 €

5.567,91 €

32.081,78 €

4

ITALTEL,S.A.

26.525,45 €

5.570,34 €

32.095,79 €

3. En data 15 de maig de 2019, el responsable del contracte informa de la
valoració de les ofertes, el qual es transcriu a continuació:
“INFORME-PROPOSTA
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Núm. Plica

Vistes les quatre ofertes presentades pels licitadors, la puntuació del
criteri de valoració, queda de la següent forma:
Licitador

Import licitador
(21% IVA inclòs)

Puntuació total

UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.

22.474,99 €

10

ACUNTIA S.A.U. (Axians)

28.736,12 €

5

Sistemas Integrales de Redes y Telecomunicaciones S.L.

32.081,78 €

3

ITALTEL, S.A.

32.095,79 €

3

El mecanisme de valoració s’ha realitzat en base al criteri de
valoració especificat a plec de clàusules administratives del concurs a
l'ANNEX XII apartat 1, sent aquest:
CRITERI ÚNIC:
Oferta econòmica, fins a 10 punts.
L'assignació de la puntuació en aquest criteri s'efectuarà
mitjançant l'aplicació de la següent fórmula:
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
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La Unitat tècnica, d'acord amb aquest informe proposa adjudicar el
contracte a l'empresa UNITRONICS COMUNICACIONES, SA, per un import
de 22.474,99€ IVA inclòs.
4. La competència per 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). Per tal de finalitzar la tramitació de
l'expedient dins la vigència de l'actual contracte, es fa necessària l'avocació
a la Presidència d’aquesta competència.

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 2B59444A573E44D985E63C04DB58A882 i data d'emissió 03/06/2019 a les 14:36:07

Codi de verificació: 72ddfef9-a5b0-4bda-89d3-4a8809470c90
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=72ddfef9-a5b0-4bda-89d3-4a8809470c90

Per tant es proposa adjudicar la contractació a l’oferta presentada per
l’empresa UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A., per un import de
22.474,99 € IVA inclòs."

Fonaments de dret
1. Els articles 150 i 159.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, preveuen la classificació de les ofertes i
l'adjudicació dels contractes dels procediments oberts i oberts simplificats
respectivament.
2. L'article 159.6 de la mateixa norma preveu que la formalització del
contracte del procediment obert simplificat amb tramitació abreujada es pot
fer mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de la resolució de
l'adjudicació.
3. 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.
4. L’avocació de competències es regula a l’article 10 de la Llei 40/2015, de
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.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Avocar, per aquest acte, la competència per adjudicar el contracte
del servei de manteniment i suport de l'electrònica de xarxa CISCO de la
Diputació de Tarragona, delegada per la Presidència, mitjançant decret
núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
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Tercer. Adjudicar el contracte del servei de manteniment i suport de
l'electrònica de xarxa CISCO de la Diputació de Tarragona a l’empresa
Unitronics Comunicaciones, S.A. amb NIF A81356313, per un import de
despesa de 22.474,99 € (IVA inclòs):
Preu sense IVA

18.574,37€

Tipus IVA 21%
Preu del contracte
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Segon. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir
la proposta efectuada pel tècnic responsable del contracte en data 15 de
maig de 2019.

3.900,62€
22.474,99€

Quart. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents:
Aplicació pressupostària

Import

Any

9020-920-21600
(2019021759D)

15.732,49 €

2019

9020-920-21600
(2019021760D)

6.742,50 €

2020

La despesa de l'exercici 2020 resta subordinada a l’aprovació del
corresponent pressupost.
Cinquè. Supeditar el pagament de les factures a la presentació de la
documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries, també les referides als subcontractistes, i amb la Seguretat
Social, per no haver donat la seva conformitat a la consulta, l’empresa
Unitronics Comunicaciones, S.A., en l'execució del contracte.
Sisè. Publicar la resolució en el Perfil de contractant d'aquesta Diputació.
Setè. Notificar-ho a l'adjudicatari amb l'advertiment de que la formalització
del contracte es realitzarà amb la signatura d'acceptació de la resolució
d'adjudicació mitjançant sobre electrònic al qual podrà accedir a través de la
plataforma de contractació electrònica de la Diputació
Vuitè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea Coneixement i
Qualitat.

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

El president e.f.
Josep Poblet i Tous
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- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de
l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
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