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8004330008-2019-0012206

Referència:

RLP/eec

Òrgan competent:

President/a

DECRET

Adjudicació del contracte del servei de manteniment del productes d’
Atlassian i Jetbrains de la Diputació de Tarragona.
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 AA694C575D31435DAE3F299B18B10722 i data d'emissió 16/12/2019 a les 10:33:42

Codi de verificació: b586dd0e-d074-4659-8feb-01403185a525
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Expedient:

Fets
1. Per Acord de Junta de Govern de data 5 de novembre de 2019, es va
aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat,
del servei de manteniment dels productes d’Atlassian i Jetbrains de la Diputació
de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 45.738,00 euros (IVA
inclòs) i amb el següent desglossament:
Import base de
licitació
(IVA exclòs)

Tipus d’IVA aplicable:
( 21 % )
Import IVA

Pressupost base de
licitació
(IVA inclòs)

Lot 1: Renovació del manteniment
de les llicències dels productes
Atlassian

9.000,00 €

1.890,00 €

10.890,00 €

Lot 2: Renovació del manteniment
de les llicències dels productes
JetBrains i adquisició de 3 noves
llicències

28.800,00 €

6.048,00 €

34.848,00 €

2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, en data 20 de novembre de
2019, es va constituir la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura del
sobre únic (documentació administrativa i proposició econòmica) de les tres
ofertes presentades a la licitació, amb el resultat següent:
Plica
núm.

Licitador

Oferta econòmica
(IVA exclòs)

1

Grupo Corporativo GFI Informàtica S.A.

2

Dieser, Desarrollo e Integración de Sistemas, S.L.

Lot 1: 8.790,00 €
Lot 1: 9.870,00 €

3

Infordisa, S.A.

Lot 2: 24.663,79 €
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En la mateixa sessió, la Mesa va comprovar que cap de les dues ofertes
restants es trobava en situació d'anormalitat, segons els criteris definits en el
plec de clàusules administratives particulars, va valorar-les d'acord amb l'únic
criteri de valoració establert, obtenint la següent puntuació:
Lot 1 - Renovació del manteniment de les llicències dels productes
Atlassian:
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La mesa va constatar que l'oferta econòmica presentada per l’empresa Dieser,
Desarrollo e Integración de Sistemas, S.L. (plica 2) superava el pressupost
base de licitació, que per al Lot 1 era de 9.000,00 € (IVA exclòs).

Plica núm.
1

Licitador
Grupo Corporativo GFI Informàtica S.A.

Oferta econòmica (IVA
exclòs), fins a 10 punts

Puntuació

8.790,00 €

10

LOT 2 - Renovació del manteniment de les llicències dels productes
JetBrains i adquisició de 3 noves llicències:
Plica núm.
3

Licitador
Infordisa, S.A.

Oferta econòmica (IVA
exclòs), fins a 10 punts

Puntuació

24.663,79 €

10

A la vista del resultat obtingut, la mesa va acordar proposar a l’òrgan de
contractació l’exclusió de l'empresa Dieser, Desarrollo e Integración de
Sistemas, S.L. (plica 2), i proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del
contracte del servei de manteniment dels productes d’Atlassian i Jetbrains, a
les empreses i pels imports que es relacionen a continuació, per tractar-se de
les úniques ofertes acceptades en cada lot i ajustar-se als requeriments
establerts, prèvia acreditació del compliment del requeriment a què es refereix l’
article 159.4) de la Llei de contractes del sector públic en endavant (LCSP):
- Lot 1: Renovació del manteniment de les llicències dels productes Atlassian a
l'empresa Grupo Corporativo GFI Informàtica S.A, per un import de 10.635,90 €
(IVA inclòs).
- Lot 2: Renovació del manteniment de les llicències dels productes JetBrains i
adquisició de 3 noves llicències a l'empresa Infordisa S.A, per un import de
29.843,19 € (IVA inclòs).
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3. En data 27 de novembre de 2019, l’empresa Infordisa, SA va aportar la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import total de
1.233,19 €, segons carta de pagament núm. 2019000801, i la resta de
documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la secretària de la
Mesa.
4. En data 2 de desembre de 2019, l’empresa Grupo Corporativo GFI
Informàtica, SA va aportar la justificació d'haver constituït la garantia definitiva
per un import total de 439,50 €, segons carta de pagament núm. 2019000791, i
la resta de documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la
secretària de la Mesa.
5. En fase d’elaboració dels documents comptables necessaris per l’adjudicació
del contracte, s’ha detectat un error material en el quadre de distribució de la
despesa per anualitats i aplicacions pressupostàries, que consta en l’apartat
tercer de la part dispositiva de l’acord de Junta de Govern, de 29 d’octubre, d’
aprovació de l’expedient. Les dades correctes han de ser les següents:
Lot 1:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2020

9030-920-21600

5.445,00 €

2021

9030-920-21600

5.445,00 €

Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2020

9030-920-21600

9.276,67 €

2021

9030-920-21600

9.276,67 €

2022

9030-920-21600

9.276,66 €

2019

9030-920-64101

2.807,20 €

2020

9030-920-64101

1.403,60 €

2021

9030-920-64101

1.403,60 €

2022

9030-920-64101

1.403,60 €

Lot 2:

7. La competència per a l’adjudicació d'aquest contracte i per la rectificació de l’
error material produït correspon a la Presidència de la Diputació de Tarragona,
qui l'ha delegada en la Junta de Govern (decret 2019-0003370 de 14 d'agost
de 2019. Atès que les llicències vigents finalitzen durant el mes de desembre i
amb l’objectiu de no interrompre el funcionament dels serveis associats a
aquestes llicències, es fa necessària l’avocació a la Presidència d’aquesta
competència.
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1. Els articles 150, 151 153 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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Fonaments de dret

2. L'art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu
comú de las administracions públiques (en endavant, PACAP), estableix que
les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en
els seus actes.
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, 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.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Avocar per aquest acte, la competència per adjudicar el contracte, del
servei de manteniment del productes d’Atlassian i Jetbrains de la Diputació de
Tarragona i per rectificar l’error material detectat, delegada per la Presidència,
mitjançant Decret de la Presidència número 2019-003370, de 14 d’agost de
2019.
Segon. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la
proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 20 de
novembre de 2019.
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Quart. Adjudicar el contracte del servei de manteniment dels productes d’
Atlassian i Jetbrains de la Diputació de Tarragona a les empreses i pels imports
que es detallen a continuació:
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Tercer. Excloure l’empresa Dieser, Desarrollo e Integración de Sistemas, S.L.
(plica 2) atès que la seva oferta per al Lot 1 era superior al pressupost base de
licitació establert.

- Lot 1: Renovació del manteniment de les llicències dels productes
Atlassian, a l’empresa Grupo Corporativo GFI Informàtica, SA (NIF
A82206400), per un import de DEU MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS
AMB NORANTA CÈNTIMS (10.635,90 €), IVA inclòs, amb el desglossament
següent:
Preu (IVA exclòs): 8.790,00 €
IVA 21% 1.845,90 €
Preu del contracte 10.635.90 €
- Lot 2: Renovació del manteniment de les llicències dels productes
JetBrains i adquisició de 3 noves llicències, a l’empresa INFORDISA, SA, (
NIF A43094440), per un import de VINT-I-NOU MIL VUIT-CENTS QUARANTATRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (29.843,19 €), IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Preu (IVA exclòs): 24.663,79 €
IVA 21% 5.179,40 €
Preu del contracte 29.843,19 €
Cinquè. Declarar l’existència d’un error material produit en l’apartat tercer de la
part dispositiva de l’acord de Junta de Govern, de 29 d’octubre, d’aprovació de l’
expedient, i rectificar-lo, canviant el quadre de distribució d’anualitats i
aplicacions pressupostàries pel següent:
Lot 1:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2020

9030-920-21600

5.445,00 €

2021

9030-920-21600

5.445,00 €

Lot 2:

Transcripció del decret número 2019-0005116 de l'ens Diputacio de Tarragona signat per: *** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) en data: 16/12/2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 16/12/2019 a les 10:16:15

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/

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 AA694C575D31435DAE3F299B18B10722 i data d'emissió 16/12/2019 a les 10:33:42

Pàgina: 6 de 7

Codi de verificació: b586dd0e-d074-4659-8feb-01403185a525
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=b586dd0e-d074-4659-8feb-01403185a525

Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2020

9030-920-21600

9.276,67 €

2021

9030-920-21600

9.276,67 €

2022

9030-920-21600

9.276,66 €

2019

9030-920-64101

2.807,20 €

2020

9030-920-64101

1.403,60 €

2021

9030-920-64101

1.403,60 €

2022

9030-920-64101

1.403,60 €

Sisè. Disposar la despesa derivada d’aquests contractes per import de
40.479,09 € (IVA inclòs), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 9030920-21600 i 9030-920-64101, subordinant el compromís de la despesa que
hagi de realitzar-se en exercicis futurs a l’existència de crèdit adequat i suficient
en els corresponents pressupostos. La distribució per anualitats de la despesa
és la següent:
Lot 1:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2020

9030-920-21600

5.317,95 €

2021

9030-920-21600

5.317,95 €

Lot 2:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2020

9030-920-21600

7.989,04 €

2021

9030-920-21600

7.989,04 €

2022

9030-920-21600

7.989,03 €

2019

9030-920-64101

2.350,43 €

2020

9030-920-64101

1.175,22 €

2021

9030-920-64101

1.175,22 €

2022

9030-920-64101

1.175,21 €

Setè. Notificar-ho als licitadors i formalitzar els contractes amb els adjudicataris
en els termes previstos en l’article 153 LCSP.
Vuitè. Publicar-ho en el Perfil de contractant d’aquesta Diputació.
Novè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea de Coneixement i
Qualitat.
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- Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la recepció
de la notificació de la resolució.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini d'1 mes
a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació de la resolució,
davant del mateix òrgan que l'ha dictat.
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Règim de recursos:

La presidenta
Noemí Llauradó i Sans
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