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Hisenda i Recursos Generals
Servei d'aprovisionaments, contractació i patrimoni.
Exp. S 0104/2018

DECRET
Atès que per Decret del Regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals número
2018014884 de data 26 d'octubre de 2018 es va aprovar el plec de clàusules administratives
i tècniques particulars que havia de regir la contractació del servei de la implantació de la
nova intranet i el seu suport tècnic i manteniment, amb un pressupost base de licitació de
33.154,00 euros (IVA inclòs) i un valor estimat del contracte de 34.600,00 € (més l'IVA que li
correspongui).
Atès que la licitació es fa per procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, amb
varis criteris d’adjudicació, a l'empara dels articles 131, 156 i 158 de la LCSP.
Atès que a la licitació s'ha presentat una única empresa: SERVICIOS MICROINFORMATICA SA..
Atès que en data 19 de desembre de 2018, la mesa de contractació va procedir a la
qualificació de la documentació general (sobres A), presentada pel licitador, i seguidament
és va fer l'obertura del sobre “B”, que contenia la documentació a valorar mitjançant criteris
d’adjudicació amb judici de valor.
Atès que en data 8 d’abril de 2019, la mesa de contractació va procedir a donar compte del
resultat de la valoració de la documentació presentada pel licitador admès, a valorar
mitjançant criteris d'adjudicació basats en judici de valor, segons informe tècnic emès pel
Coordinador del Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions, de data 28 de
març de 2019, i acte seguit es va procedir a l’obertura dels sobres «C», que conté la
documentació a valorar mitjançant criteris de quantificació automàtica.
Atès que en data 26 d’abril de 2019, la Mesa de contractació va procedir a donar compte de
l'informe tècnic valoratiu final emès pel Coordinador del Servei de Tecnologies de la
Informació i Telecomunicacions de data 9 d’abril de 2019, i va proposar com a adjudicatari
l'empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA SA.
Atès que les característiques i avantatges de la proposició de l'adjudicatari determinants de la
seva selecció són que el licitador presenta un un preu d’implantació de la nova intranet de
l’Ajuntament de Reus de 21.240€+iva inferior al pressupost base de 25.000€+iva amb una
baixada del 15.04%, i per un preu de suport tècnic i manteniment de 44€/hora+IVA inferior
al preu màxim de 48€/hora + iva amb una baixada del 8.33%, oferint algunes millores com
la signatura electrònica de documents i espais compartits i eines de gestió de projectes. El
licitador en la seva oferta compleix tots els requeriments tècnics del servei i implantació
proposant l’eina CMS Liferay versió community open source versió 7 que és una de les líders
en la implantació d’intranets de grans corporacions amb capacitat de gestió de gran nombre
d’usuaris i nombroses funcionalitats, amb una gran comunitat darrera molt activa que millora
i evoluciona la plataforma i que disposa de centenars de plugins i aplicacions que aporten un
gran nombre de funcionalitats a la plataforma, amb possibilitat i facilitat de realitzar
desenvolupaments i integracions addicionals amb tecnologia Java, amb un gran nombre
d’eines col·laboratives i formats suportats, amb una potent eina de BPM i una gran capacitat
de personalització i visualització en funció dels usuaris i rols.
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Atès que per Decret del Regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals número
2019007761, de data 2 de maig de 2019, es va fer el requeriment previ a l'empresa
SERVICIOS MICROINFORMATICA SA. per tal que presentés la documentació que disposa la
clàusula quinzena del plec de clàusules administratives i tècniques particulars i la garantia
definitiva equivalent al 5% del preu final ofertat, per un import de 1.302,00 euros.
Atès que en el termini concedit, l'empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA SA. ha presentat
la documentació requerida i ha dipositat la garantia definitiva.
Atès que en data 22 de maig de 2019, la mesa de contractació va procedir a la qualificació
de la documentació presentada per l'empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA SA. i va
acordar atorgar 3 dies hàbils a l’empresa per tal que aportés documentació per acreditar la
solvència tècnica i professional de conformitat amb el que estableix l’apartat G.1 del plec de
clàusules, ja que no quedava acreditada amb la documentació aportada.
Atès que en data 4 de juny de 2019, la mesa de contractació va revisar la documentació
administrativa presentada per l'empresa SERVICIOS MICROINFORMÀTICA,SA, i els membres
de la mesa fan constar que ha constituït la garantia definitiva i que la documentació aportada
acredita la personalitat, capacitat i solvència econòmica i financera i tècnica o professional,
per a contractar assenyalada al plec de clàusules administratives i tècniques particulars.
Vist l'informe d'Intervenció de fiscalització prèvia a l'adjudicació de data 7 de juny de 2019.
En ús de les competències que em confereix la disposició addicional segona apartat primer
de la LCSP,

HE RESOLT:
1. ADJUDICAR a l'empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA SA. el contracte del servei de la
implantació de la nova intranet i el seu suport tècnic i manteniment, per l’ import següent
d'acord amb la seva oferta econòmica de data 15 de novembre de 2018:
ï‚· Implantació: 25.700,40 euros, IVA inclòs (Base Imposable: 21.240,00 euros, IVA: 4.640,40
euros).
ï‚· Suport tècnic i manteniment: 53,24 euros/hora, IVA inclòs (Base Imposable 44,00 euros,
IVA: 9,24 euros ) amb uns despesa màxima estimada de 2.904,00 euros/anuals (IVA inclòs).
2. FORMALITZAR el contracte administratiu en el termini dels 15 dies hàbils següents, a
comptar des de la notificació d’aquest decret i PUBLICAR l’anunci de la seva formalització en
el perfil del contractant, a l’empara del que disposen els articles153 i 154 de la LCSP.
3. NOTIFICAR el present decret al licitador que ha participat en la licitació, i PUBLICAR-LO al
perfil del contractant de l'Ajuntament de Reus.

Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
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davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la seva notificació.
Ho mana i signa el regidor delegat en funcions de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals
en virtut de les competències delegades per Decret de l'Alcaldia núm. 2016002499 de
data 3 de març de 2016 (BOPT núm. 47 de data 9 de març de 2016), a la ciutat de
Reus, el dia que consta en la diligència de registre.
El regidor delegat en funcions de l'Àrea El Secretari
d'Hisenda i Recursos Generals
Joaquim Enrech Garola

Jaume Renyer Alimbau

Aquest document és còpia autèntica del decret número 2019010349 de data 10 de juny de
2019 de conformitat amb l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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