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8004330008-2019-0016829

Referència:

RLP/pag/pcm

Òrgan competent:

Diputat delegat de Contractació i Expropiacions

Delegació:

Decret de la Presidència núm. 2020-0000447 de 13 de febrer de 2020

DECRET

Adjudicar el contracte del servei de manteniment preventiu i suport
avançat dels productes Zimbra 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 4EE8413F63544347A0A0D6AECE783527 i data d'emissió 25/03/2020 a les 21:45:26

Codi de verificació: 1c759687-8f36-4bdd-b918-ddb5683dd6b7
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=1c759687-8f36-4bdd-b918-ddb5683dd6b7

Expedient:

Fets
1. Per decret del Diputat delegat núm. 2020-0000244, de 24 de gener de 2020,
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 del servei de suport avançat dels productes Zimbra de la
Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 16.264,35 €
(IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, la Unitat tècnica, va procedir a
l'obertura del sobre únic presentat electrònicament pels dos (2) licitadors que
han concorregut a la licitació:

Núm. oferta

Licitador

1

ACTIVO, TI, S.L.

2

QUER SYSTEM INFORMATICA, S.L.

El resum de les ofertes econòmiques presentades és el següent:

Núm. plica

Licitador

Preu
(IVA exclòs)

1

ACTIVO, TI, S.L.

11.880,00

2

QUER SYSTEM INFORMATICA, S.L.

11.358,00
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“Un cop revisades les ofertes presentades a la contractació del servei de
manteniment preventiu i suport avançat del producte Zimbra Collaboration
Network Edition, hem comprovat que l’oferta presentada per l’empresa ACTIVO
TI, S.L. no s’ajusta als dos criteris de solvència requerits:
1- Criteri 1: Disposar del nivell Zimbra Gold Partner autoritzat pel fabricant: l’
empresa indica que el seu nivell de partnership amb el fabricant és “Authorized”
i no “Gold”.
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3. En data 20 de febrer de 2020, el responsable del contracte va emetre
informe de valoració d'ofertes, el qual es transcriu a continuació:

2- Criteri 2: Disposar com a mínim de dos tècnics certificats en la formació
“Zimbra Collaboration System Administration”: Només es presenta el certificat
per un tècnic i no dos com es requereix.
Per aquesta raó, només podem valorar l’oferta presentada per QUER SYSTEM
INFORMATICA S.L., que sí compleix amb els requeriments de solvència.
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)
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

Import sense IVA

Puntuació

QUER SYSTEM INFORMATICA, S.L.

11.358,00 €

10

D’acord amb aquesta puntuació,
ES PROPOSA: Adjudicar la contractació a la oferta presentada per l’empresa
QUER SYSTEM INFORMATICA S.L, per un import de 11.358,00 € IVA.”
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Fonaments de dret
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4. 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 26 de febrer de 2020, l’
empresa QUER SYSTEM INFORMATICA, S.L., proposada com adjudicatària,
va presentar la documentació acreditativa dels requisits previs a l’adjudicació,
la qual ha estat trobada conforme.

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.
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.
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. 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 i Expropiacions (decret 2020-0000447 de 13 de febrer de 2020).

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Excloure de la licitació a l'empresa ACTIVO, TI, S.L. perquè no s'ajusta
als dos criteris de solvència requerits.
Segon. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir l’
informe tècnic de data 20 de febrer de 2020.
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Preu sense IVA: 11.358,00 €
IVA (21%): 2.385,18 €
Preu del contracte: 13.743,18 €
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Tercer. Adjudicar el contracte del servei de suport avançat dels productes
Zimbra de la Diputació de Tarragona, a l’empresa QUER SYSTEM
INFORMATICA, S.L., amb NIF B-73105231, per un preu de 13.743,18 € (IVA
inclòs), amb el desglossament següent:

Quart. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries que es detallen a continuació:
Aplicació pressupostària

Import

2020-9020-920-21600

5.726,33 €

2021-9020-920-21600

6.871,59 €

2022-9020-920-21600

1.145,26 €

Subordinar l’autorització de la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis
futurs a l’existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents
pressupostos.
Cinquè. Publicar-ho en el Perfil de contractant juntament amb les ofertes
presentades i la documentació relativa a la seva valoració.

Sisè. Notificar aquesta resolució als licitadors i requerir a l'adjudicatari 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.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a la Unitat de Serveis Generals.

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.
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El diputat delegat de Contractació i Expropiacions
Marc Ayala Vallvey
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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 de la Presidenta de la
Diputació.

Transcripció del decret número 2020-0000947 de l'ens Diputacio de Tarragona signat per: Marc Ayala Vallvey - DNI *** (SIG) en data: 17/03/2020
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 17/03/2020 a les 23:17:31

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/

