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EL TINENT D'ALCALDIA d'Hisenda i Serveis Centrals (Per Decrel637512016 de 26 de juliol)
per Resolució, el número i la data del qual apare¡xen al marge, ha resolt:

RESOLUCIÓ RELATIVA A aprovar la classificació de les ofertes i requerir a les empreses
OMEGA PERIPHERALS SL ¡ INFORMATICN I COMUNICACIONS TARRAGONA SA,
considerades com ofertes més avantatjoses, la documentació per a la contractaciÓ del servei
de manteniment hardware dels equips informátics dels centres de processament de dades
de I'Ajuntament de I'Hospitalet, lots 1 i 2 respectivament.
El tinent d'alcaldia, titular de I'Area d'Hisenda i Serveis Centrals., en exercici de les facultats
que per a l'administració executiva li corresponen a aquesta Area pel decret de I'alcaldia
6374, de 26 de juliol de 2016, en relació amb el procediment que es segueix per a la
contractació del servei de manteniment hardware dels equips informátics dels centres de

processament de dades de I'Ajuntament de l'Hospitalet (AS-82/2018).

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2018 es va aprovar la
contractació, mitjangant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei de
manteniment hardware dels equips informátics dels centres de processament de dades de
l'Ajuntament de I'Hospitalet (2 lots).
Dins del termini atorgat per a la presentació d'ofertes s'han presentat proposicions per part
dels segúents licitadors:

1. HARDWARE & PARTS, SA (Lot 2)
2. ABAST SYSTEM & SOLUTIONS, SL (Lot 2)
3. TNFORMAICR I COMUNICACIONS TARRAGONA, SA (Lot
4. OMEGA PERIPHERALS, SL (Lots 1 i2)

2)

La Mesa Permanent de Contractació celebrada el dia 12 de setembre de 2O1B va procedir a
l'obertura de les proposicions presentades i va acordar requerir les empreses HARDWARE
& pARTS SA i OMEGA PERIPHERALS SL perqué procedeixin a la signatura electrÓnica de
diferent documentació, i va remetre les ofertes econÓmiques als serveis técnics per a la seva
valoració, inclosa la determinació d'anormalitat o desproporció.
La Mesa Extraordinária de Contractació celebrada el dia 10 d'octubre de2018 va procedir a
la comprovació dels requeriments i va admetre les ofertes'

La Mesa, en la mateixa sessió, a la vista de l'informe de valoraciÓ del lot 1 (manteniment
d'equips IBM), va considerar com a oferta més avantatjosa la presentada per I'empresa
OMEGA PERIPHERALS SL, per ser l'única presentada a la licitació, per un import de
404.474,88 euros sense IVA per al període contractual i els preus unitaris inclosos en la
seva oferta; i ho va elevar a l'órgan de contractació, en virtut de l'art. 150.1 de la Llei 912017
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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Així mateix, a la vista de l'informe de valoració del lot 2, va acordar per unanimitat retirar-lo
sol'licitar un nou informe als serveis técnics.

i

La Mesa Permanent de Contractació celebrada el dia 15 d'octubre de 2018, a la vista de
l'informe técnic del lot 2 (manteniment d'equips HP), va acordar excloure l'oferta presentada
per OMEGA PERIPHERALS SL, perqué no presenta preus per la totalitat dels productes
que s'especifiquen a I'annex I del plec de condicions administratives particulars.
Així mateix, i d'acord amb l'informe técnic, va requerir I'empresa HARDWARE & PARTS SA,
considerada desproporcionada, perqué justifiquin I'oferta amb el desglossament de diversos
costos.

La Mesa Permanent de Contractació celebrada el dia 29 d'octubre de 2018, a la vista de

l'informe técnic, que posa de manifest que l'empresa HARDWARE & PARTS SA ha justificat
els baixos costos oferts pel fet que el servei de manteniment demanat estaria portat a terme
pels técnics de la prÓpia empresa i no pas pels técnics del fabricant HP, tal i com es
requereix a la cláusula 3 del plec de condicions técniques que regeixen aquesta licitació, va
acordar excloure la proposició de HARDWARE & PARTS, SA.

La Mesa, en la mateixa sessió i d'acord amb l'informe técnic, va classificar les ofertes
admeses pel següent ordre decreixent:
Empresa
1. INFORMATICA I COMUNICACIONS

TARRAGONA, SA
2. ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS,
SL

Oferta
económica

Punts oferta
económica

Punts criteris

qualitat

Total punts

68.121,96

90,00

10,00

100,00

89.199,75

62,49

10,00

72,49

Considerant per unanimitat com

a oferta més avantatjosa per al lot 2 la presentada per
l'empresa TNFORMAICA I coMUNtcACtoNS TAdRAGoNA sA, per un import de
68.121,96 euros IVA exclós i els preus unitaris i la següent millora inclosos en la seva

proposició:
- Presentació de 10 informes de seguiment addicional sobre la qualitat del servei, al llarg
de la vida del contracte, a més de l'informe postvenda estipulat al plec.
I ho va elevar a l'Órgan de contractació, en virtut de I'art. 150.1 de la Llei gl2o17 de g de
novembre, de contractes del sector públic.

LCS CMPTESCS OMEGA PERIPHERALS SL i INFORMATIcn I CoMUNICACIONS
TARRAGONA SA han presentat el Document Europeu Únic de Contractació.
Tal icom disposa l'art. 150.2 de la Llei 912017 de 8 de novembre, de contractes del sector
públic i la cláusula 13 del plec de condicions administratives particulars, el licitador I'oferta
del qual ha estat declarada com a económicament més avantatjosa, será requerit perqué en
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el termini de 10 dies hábils comptadors des de l'endemá en qué aquest hagi rebut el
requeriment, presenti la documentació acreditativa del compliment dels requisits de
capacitat, aptitud i solvéncia establerts en el plec, així com del compliment de les obligacions
tributáries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, així com la
const¡tució de la garantia definitiva o la declaració conforme la constituirá mitjangant la
modalitat de retenció de preu i l'altra documentació que sigui procedent.
VIST I'informe jurídic i la documentació que integra l'expedient administratiu.

Aquest tinent d'alcaldia, titular de I'Area d'Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li han estat delegades per la Junta de Govern Local a I'acord de 23 de juny de
2015, publicat en el BOPB de 0910712015,
RESOL:

a millor oferta la presentada per I'empresa OMEGA
pERIPHERALS SL, per un import de 404.474,88 euros sense IVA per al període contractual
i els preus unitaris inclosos en la seva oferta, a la contractació del lot 1 (manteniment
d'equips IBM) del servei de manteniment hardware dels equips informátics dels centres de
processament de dades de I'Ajuntament de l'Hospitalet, de conformitat amb la Mesa
Extraordinária de Contractació celebrada el dia 10 d'octubre de 2018 per ser la única
presentada, iREQUERIR a aquesta empresa perqué, en el termini de 10 dies hábils
comptats des de I'endemá en qué hagi rebut aquest requeriment, presenti la documentació
acreditativa del compliment dels requisits de capacitat, aptitud i solvéncia establerts en el
plec, així com del compliment de les seves obligacions tributáries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, de conformitat amb la cláusula 13 del plec de
cláusutes administratives particulars que regeixen aquesta licitació iamb l'art. 150.2 de la
Llei 912017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Primer.- DECLARAR com

Segon.- APROVAR la classificació de les ofertes i DECLARAR com a millor oferta la
prelentada per t'empresa INFORMATICn I COMUNICACIONS TARRAGONA SA per un
import de 68.121,96 euros IVA exclós iels preus unitaris ila millora inclosos en la seva
proposició, a la contractació del lot 2 (manteniment d'equips HP) del servei de manteniment
hardware dels equips informátics dels centres de processament de dades de I'Ajuntament de
l'Hospitalet, de conformitat amb la Mesa Permanent de Contractació celebrada el dia 29
d'octubre de 2018, iREQUERIR a aquesta empresa perqué, en el termini de 10 dies
comptats des de I'endemá en qué hagi rebut aquest requeriment, presenti la documentaciÓ
acreditativa del compliment dels requisits de capacitat, aptitud i solvéncia establerts en el
plec, així com del compliment de les seves obligacions tributáries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, de conformitat amb la cláusula 13 del plec de
cláusules administratives particulars que regeixen aquesta licitaciÓ i amb I'art. 150.2 de la
Llei 912017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic'
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Tercer.- REQUERIR a OMEGA PERIPHERALS SL perqué en termini de 10 dies hábils
comptats des de I'endemá en qué hagi rebut aquest requeriment, constitueixi la garantia
definitiva del contracte per import de 20.559,33 euros equivalent al 5o/o del pressupost base
de licitació, IVA exclós.
Quart.- REQUERIR a lNFoRMArlcn I coMUNtCActoNS TARRAGoNA SA perqué en
termini de 10 dies hábils comptats des de I'endemá en qué hagi rebut aquest requeriment,
constitueixi la garantia definitiva del contracte per import de 4.495,18 euros equivalent al So/o
del pressupost base de licitació, IVA exclós.
Cinqué.- ADVERTIR a OMEGA PERIPHERALS SL que en el cas de no complimentar els
anteriors requeriments en el termini indicat, s'entendrá retirada la seva oferta, procedint a
exigir-li I'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclós, en concepte de penalitat
i es procedirá a declarar deserta la licitació del lot 1; tot de conformitat amb el que disposa
l'art. 150.2 de la Llei 912017 , de 8 de novembre, de contractes del sector oúblic.

sisé.- ADVERTIR a lNFoRMArlcn I coMUNtcActoNS TARRAGoNA sA que en et cas de
no complimentar els anteriors requeriments en el termini indicat, s'entendrá retirada la seva
oferta, procedint a exigir-li l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclós, en
concepte de penalitat i es procedirá a requerir el mateix al següent licitador segons l'ordre de
classificació de les ofertes del lot 2, tot de conformitat amO él que disposa l'art. 1S0.2 de la
Llei 912017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Seté.- NOTIFICAR l'exclusió de la seva proposició presentada al lot 2 a l'empresa OMEGA
PERIPHERALS SL, efectuada per la Mesa Permanent de Contractació celebrada el dia 15

d'octubre

de 2018, perqué no presenta preus per la totalitat dels productes que

s'especifiquen a l'annex I del plec de condicions administratives particulars.

Vuité.- NOTIFICAR l'exclusió de la seva proposició presentada

al lot 2 a I'empresa
HARDWARE & PARTS SA, efectuada per la Mesa Permanent de Contractació celebrada el
dia 29 d'octubre de 2018, perqué el servei de manteniment demanat estaria portat a terme
pels técnics de la prÓpia empresa i no pas pels técnics del fabricant Hp, tal i com es
requereix a la cláusula 3 del plec de condicions técniques que regeixen aquesta licitació.
Nové.- Contra l'exclusió d'aquestes ofertes es pot interposar, amb carácter potestatiu, el
recurs especial en matéria de contractació previst a I'article 44 i concordants de la Llei
912017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, davant el Tribunal Catalá de
Contractes del Sector Públic en el termini de 15 dies hábils des de la remissió de la
notificació de l'acte impugnat o de 30 dies des de la publicació de la formalització si
s'al'leguen causes de nul'litat previstes a l'apartat 2, lletres c), d), e) o f) de I'article 3g; ide 6
mesos en els restants casos de nul.litat.
Si transcorreguts dos mesos des de la interposició de I'esmentat recurs especial en matéria
de contractació no s'ha dictat resolució expressa per part del Tribunal Catalá de Contractes
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del Sector Públic, aquest es tindrá per desestimat. En aquest cas es podrá interposar,
davant de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia Catalunya,
el corresponent recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, a comptar des
del següent dia hábil a aquell en que va finalitzar eltermini per a que l'Órgan competent de la
Generalitat de Catalunya resolgui el recurs de especial en matéria de contractació, en la
forma i amb els requisits establertes en la Llei 2911998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. En cas que el recurs especial en matéria de
contractació potestatiu fos resolt de forma expressa, el termini per a interposar el recurs
contenciós administratiu davant de I'esmentada Sala será de dos mesos, a comptar des del
següent dia hábil a la recepció de la corresponent notificació.

Aixó no obstant, els interessats podran interposar directament el recurs contenciós
administratiu, sense necessitat de
contractació, davant del Jutjat del
dos mesos, a comptar des del següent
acte, en la forma i amb els requisits
de la Jurisdicció Contenciosa Admini

Tot sens perjudici sens perjudici de la

Administratiu de Barcelona, en el termini de
hábil a la recepció de la notificació del present
en la Llei 2911998, de 13 de juliol, reguladora
ició de qualsevol altre recurs que es cregul

convenient.
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