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8004330008-2019-0015378

Referència:

RLP/cfm/lop

Òrgan competent:

President/a

DECRET

Proposta d’adjudicació de l’expedient de contractació del
subministrament de les subscripcions del programari Adobe en diferents
llocs de treball de la Diputació de Tarragona.

Fets
1. Per Decret de Presidència núm. 2020-0001433 de data 30 d'abril de 2020,
es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, del subministrament de les subscripcions del programari Adobe en
diferents llocs de treball de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost
màxim de licitació de 87.138,15€ (IVA inclòs).

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=b8da3087-bd44-464b-a377-f8043509af1d

2. En data 27 de maig de 2020, es va constituir la Mesa de contractació d’
aquest contracte per realitzar l'obertura del sobre únic que contenen la
documentació administrativa i la proposició econòmica dels vuit licitadors
presentats, que són els següents:

Núm.
Plica

LICITADOR

1

A08747388 - SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, S.A.

2

B55753875 - INFORDISA 2.0, S.L.

3

B41975608 - ASISTENCIA DISTRIBUCION Y VENTAS INFORMATICA, S.L.

4

B46589420 - DISPROIN LEVANTE, S.L.

5

B61519765 - SBS SEIDOR, S.L.

6

B59104612 - ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L.

7

A25027145 - SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.

8

A43132422 INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, S.A.

3. La Mesa, en la mateixa sessió, va comprovar que cap de les ofertes es
trobava en situació d'anormalitat en aplicació dels criteris definits en l'annex XII
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del Plec de clàusules administratives particulars, i a continuació va procedir a
valorar les ofertes d'acord amb l'únic criteri de valoració establert en el mateix
annex XII del plec, que és el següent:
Criteri Únic: El criteri preu és suficient per determinar la millor oferta ja que són
subscripcions amb totes les característiques establertes.
Oferta econòmica (fins a 10 punts)
S’atorgarà la puntuació segons la següent fórmula (s'assignarà 0 punts a
l'oferta que no realitzi cap baixa):
Puntuació oferta = 10 x (import base licitació - oferta que es valora) / (import
base licitació - oferta més econòmica)
De l’aplicació de l'esmentat criteri van resultar les següents puntuacions:
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Núm.
Plica

LICITADOR

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

1

A08747388 - SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, S.A.

59.421,49 €

9,41

2

B55753875 - INFORDISA 2.0, S.L.

58.798,32 €

9,87

3

B41975608 - ASISTENCIA DISTRIBUCION Y VENTAS
61.072,98 €
INFORMATICA, S.L.

8,17

4

B46589420 - DISPROIN LEVANTE, S.L.

59.557,00 €

9,31

5

B61519765 - SBS SEIDOR, S.L.

59.425,77 €

9,41

6

B59104612 - ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L.

58.629,80 €

10,00

7

A25027145 - SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.

58.667,06 €

9,97

8

A43132422 - INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE
59.115,91 €
TARRAGONA, S.A.

9,64

Finalment, la Mesa va acordar proposar a l’òrgan de contractació:
- L’adjudicació del contracte de subministrament de les subscripcions del
programari Adobe per a diferents llocs de treball de la Diputació de Tarragona,
a l’empresa ABAST SYSTEMS AND SOLUTIONS, S.L. per un import de
70.942,06 € (IVA inclòs), segons els preus ofertats, per haver obtingut la millor
puntuació, 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).
- Establir el següent ordre de classificació de les ofertes a efectes del que
estableix l’article 150.2 LCSP:
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Núm.
ordre

Empresa - Núm. plica

Puntuació

1

ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L. - plica 6

2

SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A. .- plica 7

9,97

10

3

INFORDISA 2.0, S.L. - plica 2

9,87

4

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, S.A. - plica 8

9,64

5

SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, S.A. - plica 1

9,41

6

SBS SEIDOR, S.L. -plica 5

9,41

7

DISPROIN LEVANTE, S.L. - plica 4

9,31

8

ASISTENCIA DISTRIBUCION Y VENTAS INFORMATICA, S.L. - plica 3

8,17

4. L’empresa ABAST SYSTEMS AND SOLUTIONS, S.L. ha aportat la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import total de
2.931,49 €, i la resta de documentació requerida, que ha estat trobada
conforme per la secretària de la Mesa.
5. La competència per a l’adjudicació d’aquest contracte correspon a la
presidenta de la Diputació de Tarragona, qui l’ha delegada en la Junta de
Govern (decret núm. 2019-0003370, de 14 d’agost de 2019). Atès que les
actuals llicències han caducat i per tal agilitzar els tràmits per a la formalització,
es fa necessària l'avocació a la Presidència d'aquesta competència.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=b8da3087-bd44-464b-a377-f8043509af1d

Fonaments de dret
1. Els articles 150 i 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.
2. L’article 159 de la mateixa norma regula el procediment obert simplificat.
3. 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:
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Primer. Avocar, per aquest acte, a la Presidència de la Diputació, la
competència per adjudicar el contracte de subministrament de les
subscripcions del programari Adobe en diferents llocs de treball de la Diputació
de Tarragona, delegada per la Presidència, mitjançant decret 2019-0003370 de
14 d’agost .
Segon. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la
proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 27 de maig
de 2020.
Tercer. Adjudicar el contracte del subministrament de les subscripcions del
programari Adobe en diferents llocs de treball de la Diputació de Tarragona a l’
empresa ABAST SYSTEMS AND SOLUTIONS, S.L (B-59104612), per
resultar ser la empresa que ha obtingut la millor puntuació, per un import de
SETANTA MIL NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS,
IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Preu (IVA exclòs)
IVA 21%
Preu del contracte

58.629,80 €
12.312,26 €
70.942,06 €

Quart. Disposar la despesa de l’obligació derivada d’aquest contracte amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents.
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Aplicació pressupostària

Import

Any

9020 / 920 / 21600 / 01
(2020018695)

12.902,23€

2020

2042 / 324 / 20600 / 01
(2020018493)

20.168,28€

2020

2041 / 324 / 20600 / 01
(2020018713)

31.372,88€

2020

2043 / 324 / 22799 / 01
(2020018716)

6.050,48€

2020

2033 / 324 / 22130 / 01
(2020018714)

224,09€

2020

2031 / 324 / 22130 / 01
(2020018691)

224,09€

2020

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.
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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.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Tecnologies de la
informació i la comunicació .

Règim de recursos:
- 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.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’
un mes des del dia següent al de la recepció de la notificació, davant de la
presidenta de la Diputació.

La presidenta

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=b8da3087-bd44-464b-a377-f8043509af1d
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