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1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ

Degut a la situació actual provocada pel COVID-19 s’han derivat una sèrie
de mesures excepcionals. Entre d’altres la realització de teletreball als llocs
de treball que sigui susceptible. Per tal de donar resposta aquesta
necessitat, s’ha sol·licitat a l’Àrea de TIC l’aprovisionament de 42 ordinadors
portàtils per cobrir les necessitats dels diferents llocs de treball amb uns
requeriments específics per treballar des dels diferents departaments
tècnics. Amb aquest equipament es garantirà un accés remot segur i
controlat, als servis informàtics de la Corporació.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del contracte l’adquisició de 42 ordinadors portàtils per cobrir les
necessitats de teletreball originada per la situació del COVID-19 en diferents llocs
de treball de perfil tècnic de la Diputació de Tarragona.
3. DIVISIÓ EN LOTS
El present contracte no contempla la divisió en lots donat que es tracta d’una única
necessitat i el tipus d’equips a subministrar és únic, produint-se només una petita
variació (tarja de vídeo dedicada).

4. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
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Els conceptes que integren el valor estimat del contracte són els següents:
Total
57.800,00 €
0,00 €
0,00 €
57.800,00 €

Pressupost
Modificacions de contracte
Prorrogues
TOTAL VEC
El pressupost base de licitació del contracte és el següent:
Pressupost IVA exclòs
57.800,00 €

(21% IVA)
12.138,00€

Pressupost base licitació
(IVA inclòs)
69.938,00€

El pressupost desglossat per lots és el següent:
La disposició pressupostària serà la següent:
Memòria justificativa
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Any

Aplicació Pressupostària

2021

Pressupost Total
(iva inclòs)
69.938,00€

9022-920-63600

El càlcul s’ha efectuat fens estudis de mercat, resultant els preus següents (sense
iva)

32 equips, amb tarja gràfica dedicada x 1.400,00 € = 44.800,00 €
10 equips, sense tarja gràfica dedicada x 1.300,00 € = 13.000,00 €
TOTAL: 44.800,00 € + 13.000,00 € = 57.800,00 €

5. LLOC DE LLIURAMENT
Tots els equips licitats es lliuraran a l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions.
6. TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini de lliurament del material sol·licitat serà d’un màxim de 3 setmanes a
comptar de la data de formalització del contracte.

7. PRÒRROGUES

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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El contracte no preveu cap prorroga.
8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Els criteris de valoració que serviran de base per a l’adjudicació d’aquest contracte,
són el de l’oferta econòmica i característiques superiors a les exigides.

Criteri

Tipus

Puntuació màxima

Oferta econòmica

automàtic

8

Característiques
superiors

automàtic

2
10

Memòria justificativa
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a)Oferta econòmica ........................................................de 0 a 8 punts
Les ofertes econòmiques superiors a l’import base de licitació estaran excloses.
Les ofertes econòmiques iguals a l’import base de licitació tindran un puntuació de
0 punts.
L’oferta amb una baixa major sobre el l’import de licitació tindrà la puntuació
màxima (8 punts)
Tots els imports contemplats alhora d’obtenir la valoració econòmica, és
consideraran SENSE IVA.
Puntuació obtinguda = 8 x (import base licitació - oferta que es valora) / (import
base de licitació - oferta més econòmica valorada).
On:
import base licitació = 57.800,00 €
Ofertes econòmiques iva exclòs

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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b)Característiques superiors a les exigides ....................de 0 a 2 punts



Es valorarà amb 0.5 punts si el model ofertat pel licitador permet la possibilitat
d’ampliar la memòria RAM que incorpora. En cas que sigui així, aquesta ha de
poder-se ampliar mínim fins a 64 Gb.



Es valorarà amb 0.5 punts si el model ofertat pel licitador permet la possibilitat
d’intercanviar o afegir el disc dur que incorpora per un altre de més capacitat.



Es valorarà amb 1 punt si el model ofertat pel licitador incorpora un lector smart
card de signatura digital integrat.

9. PREVISIÓ DE MODIFICACIONS
El present contracte no contempla cap modificació al respecte dels elements
contemplats.
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10. GARANTIA
La garantia mínima dels equips contemplats serà de 3 anys, ofertada directament
pel fabricant, amb recollida i lliurament en un màxim de set dies, en quant a mà
d’obra i peces.

11. PENALITATS
No es preveuen penalitats específiques per a aquest contracte.

12. FORMA DE PAGAMENT
La forma de pagament serà mitjançant transferència bancària després de
recepcionar els equips i un cop rebuda la factura corresponent.

13. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Oferta econòmica dels diferents elements contemplats d’acord amb les
característiques tècniques previstes al punt 2 dels plecs tècnics i document sobre
les millores ofertades d’acord amb l’apartat b) dels criteris d’adjudicació.

14. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=b2a90a70-58a9-4a90-9e50-4732a3ca73cf

El responsable del contracte és Josep Maria Ribes Serra, Cap d’Unitat del Centre
d’Atenció a l’Usuari.
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