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DECRET

Proposta d’adjudicació de l’expedient de contractació del
subministrament i manteniment de servidors Infoblox de la Diputació de
Tarragona
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Expedient:

Fets
1. Per decret de presidència núm. 2019-0004409 de 31 d'octubre de 2019, es
va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat,
del subministrament de maquinari i del manteniment anual dels servidors
Infoblox, amb un pressupost base de licitació de 36.973,58 euros (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, la Mesa de Contractació, en
data 25 de novembre de 2019, va procedir a l'obertura del sobre que contenia l’
oferta econòmica i proposta subjecta a avaluació en base a criteris automàtics
aportada per l’únic licitador presentat, que és el següent:

Núm.
Plica

1

L I C I T A D O R

ACUNTIA, SAU

1. Oferta econòmica, de 0 a 10 punts
(IVA exclòs)

1. 29.984,53 €

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va
acordar admetre'ls a la licitació.
En la mateixa sessió, la Mesa va comprovar que l’oferta no es trobava en
situació d'anormalitat en aplicació dels criteris definits en l'annex XIII del plec
de clàusules administratives particulars, i a continuació, va procedir a valorarla d’acord amb el criteri d’adjudicació establert en el mateix annex XIII del plec,
transcrit a continuació:
“Oferta econòmica………………………………………..… de 0 a 100 punts.
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Per a valorar les ofertes es puntuaran els preus oferts sense IVA, atorgant una
puntuació en funció de la fórmula següent; exceptuant les ofertes amb preu
igual al preu base de licitació, que es valorant directament en 0 punts.
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L'assignació de la puntuació en aquest criteri s'efectuarà mitjançant l'aplicació
de la següent fórmula:

P= MP * (PBL-OL) / (PBL-OB)
(P= puntuació;
MP = màxima puntuació que s’atorga;
PBL = preu base de licitació;
OL = oferta licitador;
OB = oferta més baixa)”
De l’aplicació de l'esmentat criteri es va obtenir la següent puntuació:
Plica núm.

Licitador

Sobre únic: Oferta econòmica (IVA
exclòs), fins a 100 punts

Puntuació

1

ACUNTIA, SAU

29.984,53 €

100,00 €

Seguidament, la Mesa va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del
subministrament de maquinari i del manteniment anual dels servidors Infoblox,
a l’empresa ACUNTIA, S.A.U, 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), per ser l'única oferta admesa a la licitació.
3. En data 9 de desembre de 2019, l’empresa ACUNTIA, S.A. (NIF
A80644081), va aportar la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per
un import de 1.499,23 € (carta de pagament 2019000814) i la resta de
documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la secretària de la
Mesa.
4. En data 27 de desembre l'empresa ACUNTIA, a petició de la unitat
responsable del contracte, envia un escrit d'aclariments en el que fa constar
que va cometre un error en el desglossament de l'oferta. L'empresa manifesta
que la distribució de l'import entre els diferents components era incorrecte i
aporta el desglossament correcte. S'ha comprovat que l'aclariment presentat no
fa variar l'oferta econòmica presentada.
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5. La competència per a l’adjudicació d'aquest contracte 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.

1. Els articles 150 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (en endavant LCSP), estableixen la classificació de les ofertes, l’
adjudicació, la notificació de l’adjudicació i la formalització del contracte.
2. 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
subministrament de maquinari i del manteniment anual dels servidors Infoblox,
delegada per la Presidència, mitjançant Decret de la Presidència número 2019003370, 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 25 de
novembre de 2019.
Tercer. Adjudicar el contracte del subministrament de maquinari i del
manteniment anual dels servidors Infoblox a l’empresa ACUNTIA, S.A.U
(A80644081), per resultar ser l'única oferta que s’ha presentat a la licitació i
compleix amb els requisits exigits, per un import de TRENTA-SIS MIL DOSCENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I VUIT CÈNTIMS (36.281,28€), IVA
inclòs, amb el desglossament següent:
Preu (IVA exclòs)
IVA 21%
Preu del contracte

29.984,53 €
6.296,75€
36.281,28 €
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Aplicació pressupostària

Import

Any

9020-920-21600-01

21.837,27 €

2019

9020-920-63600-01

12.149,98 €

2019

9020-920-21600-01

2.294,03 €

2020

Sotmetre l'adjudicació d'aquest contracte a la condició suspensiva d'existència
de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2020.
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Quart. Disposar la despesa d’aquest contracte per import de 36.281,28 euros
(IVA inclòs), amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Cinquè. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil
de contractant d’aquesta Diputació, d’acord amb el que preveu el punt 2.3.5 del
Plec de clàusules administratives particulars.
Sisè. 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
153.4 de la LCSP.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea de Coneixement i
Qualitat.

Règim de recursos:
1. 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.

2. De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d’un mes des del dia següent al de la publicació en el Perfil de
contractant, davant de la presidenta de la Diputació

La presidenta
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Noemí Llauradó i Sans

Transcripció del decret número 2019-0005418 de l'ens Diputacio de Tarragona signat per: *** Noemí Llauradó i Sans (R:P4300000I) en data: 30/12/2019

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 30/12/2019 a les 11:35:35

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/

