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Referència:

RLP/cfm/nmr

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 suport dels balancejadors F5 per la
Diputació de Tarragona.
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Expedient:

Fets
1. Per decret del Diputat delegat de Contractació i Expropiacions núm. 20210001759, de data 5 de maig de 2021, es va aprovar l’expedient de contractació,
mitjançant procediment obert simplificat abreujat, del servei de suport dels
balancejadors F5 per la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de
licitació de 13.176,90 euros (IVA inclòs).
2. Dins del termini de licitació es van detectar uns error als documents del
contracte i per decret del Diputat delegat de Contractació i Expropiacions núm.
2021-0002086, de data 21 de maig de 2021, es va corregir el Plec de
prescripcions tècniques, la memòria justificativa de la necessitat de l'esmentat
contracte i el Plec de clàusules administratives particulars i es va obrir un nou
termini de licitació.
3. 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 concórrer a la licitació. El
resum de les ofertes és el següent:
Núm.
Plica

LICITADOR

1

ANTEA CONSULTING, SL (B81657728)

2

SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA (A08747388)
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«(...)
L’empresa ANTEA CONSULTING SL, presenta la totalitat de la documentació
requerida de manera correcta.
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4. En data 10 de juny de 2021, el cap de secció d’Infraestructures informàtiques
– Comunicacions de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
(TIC) va emetre el següent informe de valoració de les ofertes, d’acord amb els
criteris establerts als plecs.

L’empresa Semiconductores y sistemas s.a, presenta documentació i oferta
que no es correspon a aquesta licitació, per aquest motiu no es pot valorar.
VALORACIÓ DE LES OFERTES
Vista l’oferta presentada pel licitador, a continuació es detalla el seu import:
Licitador

Oferta presentada
(IVA exclòs)

ANTEA CONSULTING SL

10.483,52 €

D’acord els pressupostos presentats i tenint en compte els criteris automàtics
de valoració, de la corresponent memòria justificativa, la qual estableix els
criteris de valoració econòmica i el de Formació, resulta la següent puntuació:
Oferta econòmica .............................................de 0 a 9 punts
Puntuació obtinguda = 9 x (import base de licitació - oferta que es valora) /
(import base de licitació - oferta més econòmica).
Essent l'import l’import base de licitació establert de 10.890,00€ IVA exclòs.
Oferta econòmica

Puntuació
9

ANTEA CONSULTING SL

Formació ................................................ 1 punt
En cas que en l’oferta presentada s’ofereixi un curs de formació on-line per a
tècnics de la Diputació de Tarragona, es valorarà amb 1 punt, en cas contrari la
puntuació obtinguda serà de 0 punts.
Formació
ANTEA CONSULTING SL

Puntuació
1
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Puntuació
10

ES PROPOSA:
Adjudicar el contracte de la renovació de contractes de Servei de suport
Balancejadors F5 2021-2022 a l’empresa ANTEA CONSULTING SL, per un
import de 10.483,52 € (sense IVA), que correspon a un total de 12.685,06€
(IVA inclòs).»

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 891EBCCD2E664DFEBB66849AF048742E i data d'emissió 28/06/2021 a les 12:49:05

Codi de verificació: 25ddb1e0-4e71-4810-bd08-c3c61aac84e9

Pàgina: 3 de 5
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=25ddb1e0-4e71-4810-bd08-c3c61aac84e9

Puntuació TOTAL
ANTEA CONSULTING SL

5. En compliment de l’article 159.4 de la Llei de contractes del sector públic (en
endavant LCSP) i, dins el termini establert en el requeriment, en data 16 de
juny de 2021, l’empresa ANTEA CONSULTING, SL (B81657728), 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 la 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 al diputat delegat
de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions d’acord amb la delegació de
competències de Presidència efectuada per decret 2020-000447 de 13 de
febrer de 2020.

En conseqüència, RESOLC:
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SEGON. Excloure a l’empresa SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, SA
(A08747388) perquè la documentació de l’oferta presentada no es correspon a
aquesta licitació i, per aquest motiu no es pot valorar.
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PRIMER. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la
valoració dels criteris efectuada en data 10 de juny de 2021.

TERCER. Adjudicar el contracte del servei dels balancejadors F5 per la
Diputació de Tarragona, a l’empresa ANTEA CONSULTING, SL (B81657728),
per resultar ser l’empresa que ha presentat l’oferta econòmica més avantatjosa,
per un import de DOTZE MIL SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SIS
CÈNTIMS (12.685,06 €) IVA inclòs i amb el desglossament següent:
Preu (IVA exclòs)

10.483,52 €

IVA 21 %

2.201,54 €

Preu del contracte

12.685,06 €

QUART. Disposar la despesa derivada de l’obligació d’aquest contracte per un
import de 12.685,06 euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents:
Aplicació pressupostària

Import

2021 / 9020 / 926 / 21600 / 01

3.171,26 €

2022 / 9020 / 926 / 21600 / 01

6.342,53 €

2023 / 9020 / 926 / 21600 / 01

3.171,27 €

I subordinar l'autorització de la despesa que hagi de realitzar-se en exercicis
futurs a l'existència de crèdit adequat i suficient en el corresponent pressupost.
CINQUÈ. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta
Diputació, juntament amb les ofertes presentades i la documentació relativa a
la seva valoració.
SISÈ. Notificar-ho a l'adjudicatari i a la resta de licitadors.
SETÈ. 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
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VUITÈ. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de TIC.

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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mitjançant el sobre electrònic disponible a la Plataforma de Contractació
Electrònica de la Diputació de Tarragona, als efectes de formalització del
contracte.

- 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.

El diputat delegat de Contractació i Expropiacions
Marc Ayala Vallvey
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