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Expedient:

Adjudicar el contracte, per procediment obert simplificat abreujat, del
servei de suport al centre d’atenció a l’usuari (CAU) als centres del Camp
de Tarragona

Fets
1. Per decret del Diputat delegat núm 2021-0000673, de data 8 de març de
2021, 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 al centre d’atenció a l’
usuari (CAU) als centres del Camp de Tarragona, amb un pressupost base de
licitació de 4.870,25 euros (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, la Unitat tècnica designada en
el plec de clàusules administratives, va procedir a l'obertura del sobre únic
presentat electrònicament pels 2 licitadors que van concorre a la licitació, va
examinar que la documentació inclosa en el sobre era correcta. El resum de les
ofertes presentades es el següent:
Nº LICITADORS

Import
IVA

sense Imports
IVA

1

INFORDISA 2.0., SL

3.294,75

3.986,65

2

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA (ICOT),
3.450,00
SA

4.174,50

amb

3. En data 14 d’abril de 2021, el cap de la unitat operativa del centre d’atenció a
l’usuari va emetre el següent informe de valoració de les ofertes:
“Vistes les ofertes presentades pels licitadors a continuació es detallen els seus
imports:
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Import preu unitari hora(IVA exclós)

Icot, SA

30,00 €

Infordisa 2.0, SL

28,65 €

S’han presentat 2 empreses a la licitació, pel Contracte de suport CAU als
centres del Camp de Tarragona, i que està recollit en l’expedient de
contractació 8004330008-2020-0011631.
D’acord els pressupostos presentats i tenint en compte els criteris de valoració
número 11, de la corresponent memòria justificativa, la qual presenta els
criteris de valoració econòmica i de qualitat, s’esdevé la següent puntuació:
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Licitador

Oferta econòmica .............................................de 0 a 8 punts
Per valorar les diferents ofertes presentades pels licitadors es considerarà el
preu hora ofertat per la suma d’hores contemplades. El total d’hores
contemplades és de 115 hores.
Puntuació obtinguda = 8 x (import base de licitació - oferta que es valora) /
(import base de licitació - oferta més econòmica).
Essent l’import base de licitació establert de 115 hores x 35 €/hora = 4.025,00 €
(IVA exclòs).
Criteri 11: Oferta econòmica

Puntuació

Icot, SA

6,29

Infordisa 2.0, SL

8

Qualitat .............................................de 0 a 2 punts
S’atorgarà un total de 1 punt si el licitador està reconegut amb el certificat
“Silver” per part del fabricant Microsoft.
S’atorgarà un total de 1 punts si el licitador està reconegut amb el certificat “HP
Partner First Gold” per part del fabricant HP.
Criteri 11: Qualitat

Puntuació

Icot, SA

2

Infordisa 2.0, SL

1

TOTAL PUNTUACIÓ:
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TOTAL

Puntuació

Icot, SA

8.29

Infordisa 2.0, SL

9

ES PROPOSA:
Adjudicar el contracte de suport CAU als centres del Camp de Tarragona, a l’
empresa Infordisa 2.0 SL , per un import de 3.294,75 € (sense IVA), que
correspon a un total de 3.986,65 € (IVA inclòs), per haver presentat l’oferta
més avantatjosa d’acord amb els criteris establerts dins la memòria justificativa.
Aquest import correspon a la prestació dels serveis contemplats en aquest
contracte per un total de 115 hores.”
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 16 d’abril de 2021, l’
empresa, proposada com adjudicatària, va presentar la documentació
acreditativa dels requisits previs a l’adjudicació, la qual ha estat trobada
conforme.

Fonaments de dret
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 se
subordinaran al crèdit que, per a cada exercici, es consigni en els respectius
pressupostos.
4. La competència per a l’adjudicació del contracte correspon al diputat delegat
de Contractació i Expropiacions d’acord amb la delegació de competències de
Presidència efectuada per decret 2020-0447 de 13 de febrer de 2020.
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Primer. Adjudicar el contracte del servei de suport al centre d’atenció a l’usuari
(CAU) als centres del Camp de Tarragona, a l’empresa Infordisa 2.0, SL (NIF
B557538975), per resultar ser l’empresa que ha presentat l’oferta econòmica
més avantatjosa, per un import màxim de TRES MIL NOU-CENTS VUITANTASIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (3.986,65 €) IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Descripció
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En conseqüència, RESOLC:

Hora
treball

de

Amidament

Preu
unitari
exclòs)

115 h

28,65 €

(IVA

Preu total sense IVA IVA

3.294,75 €

Import Total ofertat

691,90 € 3.986,65 €

Segon. Disposar la despesa derivada d'aquest contracte amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 9022 / 920 / 22706 i amb la següent distribució per
anualitats:
Exercici

Import

2021

2.657,77€

2022

1.328,88 €

Tercer. Subordinar la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis futurs al
crèdit que autoritzi el pressupost que s’aprovi per a cada exercici.
Quart. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta
Diputació, juntament amb les ofertes presentades i la documentació relativa a
la seva valoració.
Cinquè. Notificar-ho a l'adjudicatari i a la resta de licitadors.
Sisè. Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini de 15 dies hàbils 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 l’Àrea de Tecnologies de la
Informació i la Comunicació.
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- 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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Règim de recursos:

El diputat delegat de Contractació i Expropiacions
Marc Ayala Vallvey
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