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Expedient:

Adjudicació del contracte de subministrament de les llicències del
sistema operatiu Red Hat Enterprise Linux per a la plataforma de
servidors de la Diputació de Tarragona

Fets
1. Per decret de Diputat delegat núm. 2019-0004270, de data 24 d’octubre 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 contracte de subministrament de les llicències del
sistema operatiu Red Hat Enterprise Linux per a la plataforma de servidors de
la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 20.896,70
euros (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, la Unitat tècnica, va procedir a
l'obertura del sobre únic presentat electrònicament pels set (7) licitadors que
han concorregut a la licitació:
Licitador

Núm. oferta
1

Serikat Consultaria e Informàtic, SA

2

Informática El Corte Inglés, SA

3

Unitrònics Comunicaciones, SA

4

Asistencia Distribución y Ventas Informática, SL

5

Aldextra Bussiness & Technology, SL

6

ESSI Projects, SA

7

APD, SA

La Unitat va examinar la documentació inclosa en els sobres i va constatar que
era correcta. El resum de les ofertes econòmiques presentades és el següent:
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Oferta
(IVA exclòs)

Licitador

Núm. plyca
1

Serikat Consultaria e Informàtic, SA

14.418,31 €

2

Informática El Corte Inglés, SA

14.933,03€

3

Unitrònics Comunicaciones, SA

16.395,60 €

4

Asistencia Distribución y Ventas Informática, SL

16.724,00 €

5

Aldextra Bussiness & Technology, SL

15.990,74 €

6

ESSI Projects, SA

13.532,86 €

7

APD, SA

14.620,11 €

3. En data 26 de novembre de 2019, el responsable del contracte emet el
següent informe de valoració d'ofertes:
“Un cop revisades les ofertes presentades a la contractació de la renovació i
adquisició de llicències de subscripció de sistema operatiu Red Hat Enterprise
Linux (expedient de contractació número 8004330008-2019-0010720), és
procedent, abans d'efectuar la seva valoració, determinar si hi ha ofertes amb
valors anormals o desproporcionats.
El Plec de clàusules administratives particulars que regeix per al contracte de la
present licitació estableix que en aquest procediment es podrà considerar que
una oferta econòmica és anormal o desproporcionada en els supòsit següents:
1.4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de
10 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No
obstant, si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a la mitja en més de 10
unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les
ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les
restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres
ofertes de menor quantia.
Donades les ofertes presentades, obtenim:
Mitja aritmètica inicial de les ofertes: (sense IVA): 15.230,66€
Segona mitja aritmètica (sense IVA): 15.513,63€

LICITADOR

OFERTA
ECONÒMICA
(SENSE IVA)

%
BAIXA
%
BAIXA
RESPECTE
RESPECTE
SEGONA
MITJA INICIAL
MITJA
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Serikat Consultaria e Informàtic, SA

14.418,31 €

-5,33

-7,06

Informática El Corte Inglés, SA

14.933,03€

-1,95

-3,74

Unitrònics Comunicaciones, SA

16.395,60 €

7,65

5,69

Asistencia Distribución y Ventas Informática, SL

16.724,00 €

9,80

7,80

Aldextra Bussiness & Technology, SL

15.990,74 €

4,99

3,08

ESSI Projects, SA

13.532,86 €

-11,15

-12,77

APD, SA

14.620,11 €

-4,01

-5,76

L’oferta presentada per ESSI PROJECTS S.A. (-12,77%) és inferior en més de
deu unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes, raó per la qual
podria es considerar anormal o desproporcionada. És per aquest motiu, que es
requereix de l'informe pertinent per part del licitador, acreditant que és
perfectament conscient d'aquesta baixa i que, tot i això, es capaç d'assumir
l'oferta presentada complint amb tots els requeriments.”
4. En data 27 de novembre de 2019, es va requerir a l’empresa ESSI Projects,
SA, perquè justifiqui l’oferta presentada que podria considerar-se anormalment
baixa.
5. En data 5 de desembre de 2019, el responsable del contracte emet informe
relatiu a la justificació de l'oferta presentada, el qual es transcriu a continuació:
“El dia 27 de novembre de 2019 es va informar a l’empresa ESSI PROJECTS
S.A. que la seva oferta (-12,77%) és inferior en més de deu unitats percentuals
a la mitja aritmètica de la resta de les ofertes, raó per la qual es podria
considerar anormal o desproporcionada. El 2 de desembre de 2019, aquesta
empresa justifica que disposa de la qualificació Red Hat Premier Partner, amb
el qual pot aconseguir descomptes preferents respecte a la llista oficial de
preus, i que pot mantenir l’oferta presentada.
Es considera una justificació suficient per tal d’acceptar l’oferta. D’aquesta
forma:
ES PROPOSA: Adjudicar la contractació a l’oferta presentada per l’empresa
ESSI PROJECTS, SA, per un import de 13.532,86 € + IVA. “
6. En data 19 de desembre, el responsable del contracte emet informe de
valoració de les ofertes acceptades, el qual es transcriu a continuació:
“Un cop revisades les ofertes presentades a la contractació de la renovació i
adquisició de llicències de subscripció de sistema operatiu Red Hat Enterprise
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Segons els criteris de valoració establerts, la puntuació obtinguda la calcularem
amb la següent fórmula:
Puntuació oferta = 10 * (import base licitació – oferta que es valora) /
(import base licitació – oferta més econòmica)
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Linux, i comprovat que totes les ofertes presentades compleixen els
requeriments tècnics i condicions especificats als plecs tècnics de contractació,
valorarem la puntuació obtinguda per cada oferta.

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.
D’aquesta forma obtenim:
Licitador

Oferta
(IVA exclòs)

Puntuació

Serikat Consultaria e Informàtic, SA

14.418,31 €

7,63

Informática El Corte Inglés, SA

14.933,03€

6,25

Unitrònics Comunicaciones, SA

16.395,60 €

2,34

Asistencia Distribución y Ventas Informática, SL

16.724,00 €

1,46

Aldextra Bussiness & Technology, SL

15.990,74 €

3,42

ESSI Projects, SA

13.532,86 €

10,00

APD, SA

14.620,11 €

7,09

D’acord amb aquesta puntuació,
ES PROPOSA: Adjudicar la contractació a la oferta presentada per l’empresa
ESSI Projects S.A. per un import de 13.532,86€ + IVA.”
7. En compliment de l’article 159.4 de la Llei de contractes del sector públic i,
dins el termini establert en el requeriment, en data 11 de desembre de 2019, l’
empresa ESSI Projects, SA, proposada com adjudicatària, va presentar la
documentació acreditativa dels requisits previs a l’adjudicació, la qual ha estat
trobada conforme.

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

3. La Disposició addicional 3a de la LCSP permet la tramitació anticipada dels
contractes que hagin de començar a executar-se en l'exercici següent,
sotmetent l'adjudicació a la condició suspensiva de l'efectiva consolidació dels
recursos que hagin de finançar el contracte corresponent.
4. La competència per a l’adjudicació del contracte correspon a la Presidència
de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en el diputat delegat de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions (decret 2019- 2858 de 19 de
juliol de 2019).

En conseqüència, RESOLC:

Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir l’
informe tècnic de data 5 de desembre de 2019.
Segon. Adjudicar el contracte de subministrament de les llicències del sistema
operatiu Red Hat Enterprise Linux per a la plataforma de servidors de la
Diputació de Tarragona, a l’empresa ESSI Projects, SA, amb NIF A-61274072,
per un import de SETZE-MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE euros amb
SETANTA-SIS cèntims (16.374,76 €), IVA inclòs, amb el desglossament
següent:
Preu sense IVA:
13.532,86 €
IVA (21%):
2.841,90 €
Preu màxim del contracte: 16.374,76 €
Tercer. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2020 / 9020 / 920 / 21600 / 01.
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Cinquè. Establir el següent ordre de classificació de les ofertes als efectes
previstos als articles 153.4 i 150.2 de la LCSP:
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Quart. Sotmetre l'adjudicació d'aquest contracte a la condició suspensiva
d'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de 2020.

Núm.
Ordre

Núm. plyca

1

6

ESSI Projects, SA

13.532,86 €

2

1

Serikat Consultaria e Informàtic, SA

14.418,31 €

3

7

APD, SA

14.620,11 €

4

2

Informática El Corte Inglés, SA

14.933,03€

5

5

Aldextra Bussiness & Technology, SL

15.990,74 €

6

3

Unitrònics Comunicaciones, SA

16.395,60 €

7

4

Asistencia Distribución y Ventas Informática, SL

16.724,00 €

Licitador

Oferta
(IVA exclòs)

Sisè. Publicar-ho en el Perfil de contractant juntament amb les ofertes
presentades i la documentació relativa a la seva valoració.
Setè. Notificar-ho a l'adjudicatari i requeri-lo perquè en el termini de 15 dies des
de la recepció de la notificació, presenti l'acceptació de la resolució
d'adjudicació mitjançant el sobre electrònic disponible a la Plataforma de
Contractació Electrònica de la Diputació de Tarragona, als efectes de
formalització del contracte.
Vuitè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea de Coneixement i
Qualitat.

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 de la presidenta de la
Diputació.
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El diputat delegat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
Marc Ayala Vallvey
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