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CERTIFICO
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 17 d'abril de 2019, i a
resultes de l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per unanimitat el següent
acord:
"Per acord de la Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2018 es va iniciar i
aprovar l'expedient de contractació del subministrament de maquinari per
l'emmagatzematge de dades SAN i NAS, es va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques (PPT), la
despesa i es va convocar la licitació.
El procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert, atenent a
diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 156 i següents de la
LCSP, i la tramitació de l'expedient és la ordinària, de conformitat amb els articles
116 i següents de la llei.
El contracte està subjecte a regularització harmonitzada, atès que valor estimat del
contracte, supera la xifra prevista a l'article 21.1.b) de la LCSP modificada per
l'Ordre Ministerial HFP/1298/2017, de 26 de desembre, pel que es publiquen els
límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic,
amb entrada en vigor a partir de l'1 de gener de 2018, i que fixa el llindars a efectes
d'aplicació dels procediments de contractació establint-lo, en el cas de contractes de
subministraments en 221.000 euros de valor estimat del contracte.
L'objecte del contracte s'estructura en 2 lots, que poden ser objecte d'adjudicació
independent:
LOT 1: Subministrament d'una cabina de disc SAN i serveis d'instal·lació i suport,
per un pressupost base de licitació de vuitanta-mil euros ( 80.000,00 €), IVA exclòs.
LOT 2: Subministrament mitjançant arrendament amb opció de compra d'una cabina
de disc NAS per dades de producció i serveis d'instal·lació i suport, per un
pressupost base de licitació de 209.000,00 €, IVA exclòs.
El termini de presentació d'ofertes va finalitzar el passat 6 de gener de 2019, haventse presentat a la licitació les següents empreses:
1.- OMEGA PERIPHEREALS SL, amb NIF B60343076, pel LOT 1
2.- I.D. GRUP, SA, amb NIF A59367458, pel LOT 1
3.- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA, amb NIF A48265169, pel LOT
2
4.- BIRCHMAN CONSULTING SL, amb NIF B82043324, pel LOT 1
5.- ECONOM SERVICIOS SA, amb NIF A28816379, pels LOTS 1 i 2
6.- SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA, amb NIF A25027145, pel LOT 1
7.- PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL, amb NIF B64161250, pel LOT 1
8.- UNITRONICS SERVICIOS AVANZADOS SL, amb NIF B95185583, pel LOT
1
9.- EINZELNET SYSTEMS SL, amb NIF B83633065, pels LOTS 1 i 2
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Previs els tràmits corresponents que consten a l'expedient 2018047604, i d'acord
amb l'informe tècnic de valoració de les ofertes presentades, emès el dia 5 de març
de 2019 pel cap de servei del Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació, la
Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 8 de març de 2019, va proposar a
l'òrgan de contractació, l'exclusió de les empreses OMEGA PERIPHEREALS SL i
BIRCHMAN CONCULTING SL del LOT 1 del contracte del subministrament de
maquinari per l'emmagatzematge de dades SAN i NAS, per haver inclòs a la
documentació relativa al sobre 2, informació relativa als criteris avaluables en el
sobre 3. En aquest sentit, no havien complert els preceptes reguladors de la
clàusula 23 del PCAP i l'apartat 18 de l'Annex I del PCAP, així com que no es
garantia el caràcter secret de les proposicions regulat en l'article 139 de la LCSP.
La Mesa de Contractació, reunida el dia 18 de març de 2019, vist l'informe econòmic
de valoració de les ofertes presentades, emès el dia 12 de març de 2019 pel cap de
Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació, el qual va assumir en la seva
totalitat, va proposar a l'organ de contració, l'exclusió de l'empresa ECONOCOM
SERVICIOS SA del LOT 2 del contracte del subministrament de maquinari per
l'emmagatzematge de dades SAN i NAS, per no haver indicat en la seva proposta
econòmica, ni l'import de l'opció de compra ni la periodicitat de les quotes
d'arrendament, no complint els preceptes reguladors dels apartats 19 i 23 de l'Annex
I del PCAP, així com l'article 84 del RGLCAP, d'acord amb el qual "Si alguna
proposició no té concordança amb la documentació examinada i admesa, excedeix
del pressupost base de licitació, varia substancialment el model establert, o
comporta un error manifest en l'import de la proposició, o existeix reconeixement per
part del licitador que té un error o una inconsistència que la fan inviable, ha de ser
rebutjada per la mesa, en una resolució motivada".
Tot seguit, la Mesa, un cop avaluades les ofertes dels licitadors d'acord amb
l'informe referit, va proposar a l'òrgan de contractació, l'adjudicació del contracte de
subministrament de maquinari per l'emmagatzematge de dades SAN i NAS a les
següents empreses:
- En relació al LOT 1 a favor d' ECONOCOM SERVICIOS SA, per haver obtingut
major puntuació.
- En relació al LOT 2 a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, per
haver obtingut major puntuació.
Des del servei de Contractació i Compres es va requerir a l'entitat ECONOCOM
SERVICIOS SA la constitució de la garantia definitiva, en relació al LOT 1, per
import de tres mil cinc-cents trenta-set euros amb trenta-nou cèntims (3.537,39 € ) i
a l'empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, en relació al LOT 2, per
import de nou mil vuit-cents vuitanta-nou euros amb setanta-vuit cèntims (9.889,78
€), corresponent al 5% del pressupost base de licitació per cadascun dels lots, IVA
exclòs, a l'empara del que estableix l'article 107 de la LCSP i la clàusula 20 del
PCAP regulador del contracte i la documentació que acreditès la possessió i
validesa dels documents a què fa referència la clàusula 24, A.1 del PCAP.
Les entitats ECONOCOM SERVICIOS SA i BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA SA van donar compliment al requeriment dins el termini establert (
RE 2019025251 de 29-03-2019 i RE 2019026255, 2019026249, 2019026730 de
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02/04/2019 i 03/04/2019 respectivament ).
La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 5 d'abril de 2019, va acordar
que han estat complerts els requisits de capacitat i solvència mitjançant l'aportació
de determinada documentació recollida a la clàusula 24, A.1 del PCAP i substituida
en el seu dia per la declaració responsable recollida a l'art. 140.1.a de la LCSP.
Vist que s'ha comprovat mitjançant el sistema Via Oberta del Consorci AOC i amb
els certificats aportats que les entitats ECONOCOM SERVICIOS SA i BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA estan al corrent de pagament amb les
obligacions de l'Agència Tributaria i amb la Seguretat Social, així com al corrent de
pagament amb l'Ajuntament de Girona, segons les dades que consten en la
Tresoreria municipal, en els termes previstos de la clàusula 24 del PCAP.
De conformitat amb el punt 3 de l'article 150 de la LCSP.
Atès que s'ha consultat els manuals i el procediment del programa GPA i els béns
objecte d'aquest contractació són inventariables, motiu pel qual la partida
pressupostària que es proposa correspon al capítol 6.
D'acord amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP així com el decret
d'Alcaldia de delegació de competències de 4 de juny de 2018, que va resoldre
delegar la competència en matèria de contractació a favor d la Junta de Govern
Local.
Primer.- EXCLOURE de la licitació en relació al LOT 1 a les empreses OMEGA
PERIPHEREALS SL i BIRCHMAN CONSULTING SL pels fets i raons exposats.
Segon.- EXCLOURE de la licitació en relació al LOT 2 a l'empresa ECONOCOM
SERVICIOS SA pels fets i raons exposats.
Tercer.- ADJUDICAR la contractació del subministrament de maquinari per
l'emmagatzematge de dades SAN i NAS a les següents empreses:
* LOT 1, relatiu al subministrament d'una cabina de disc SAN i serveis d'instal·lació i
suport, a favor de l'empresa ECONOCOM SERVICIOS SA, amb CIF A28816379,
per un import de setanta mil set-cens quaranta-set euros amb vuitanta-cinc cèntims
(70.747,85 € ), IVA exclòs, més catorze mil vuit-cents cinquanta-set euros amb cinc
cèntims ( 14.857,05 € ) en concepte d'IVA calculat al 21%, essent el total de
vuitanta-cinc mil sis-cents quatre euros amb noranta cèntims ( 85.604,90 € ).
Amb càrrec a la partida 2019 413 92000 62600 SISTEMA INFORMÀTIC
* LOT 2, relatiu al subministrament mitjançant arrendament amb opció de compra
d'una cabina de disc NAS per dades de producció i serveis d'instal·lació i suport, a
favor de l'empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, amb CIF
A48265169, per un import
de cent noranta-set mil set-cents noranta-cinc euros amb cinquanta-dos cèntims (
197.795,52 € ), IVA exclòs, més quaranta-un mil cinc-cents trenta-set euros amb sis
cèntims ( 41.537,06 € ) en concepte d'IVA calculat al 21%, essent el total de doscents trenta-nou mil tres-cents trenta-dos euros amb cinquanta-vuit cèntims
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(239.332,58 € ).
L'import ha de ser abonat en 36 quotes mensuals e iguals per valor de 5.494,32 €,
IVA exclòs.
El valor de la opció de compra a la finalització del contracte és de 0 €.
D'acord amb els termes previstos a la clàusula 27 en relació a la clàusula 26 del plec
de clàusules administratives particulars, la despesa prevista per a l'any 2019 (
setembre - desembre ambdòs inclosos ) serà de vint-i-sis mil cinc-cents noranta-dos
euros amb cinquanta cèntims ( 26.592,50 € ), IVA inclòs. Aquest import es
desglossa en vint-i-un mil nou-cents setanta-set euros amb vint-i-set cèntims
(21.977,27 € ) de base més quatre mil sis-cents quinze euros amb vint-i-tres cèntims
( 4.615,23 € ) en concepte d'IVA calculat al 21%.
Amb càrrec a la partida 2019 413 92000 21600 MANTENIMENT SISTEMA
INFORMÀTIC
La despesa prevista per l'any 2020 serà de setanta-nou mil set-cents setanta-set
euros amb cinquanta-tres cèntims ( 79.777,53 € ) IVA inclòs. Aquest import es
desglossa en seixanta-cinc mil nou-cents trenta-un euros amb vuitanta-quatre
cèntims ( 65.931,84 € ) de base, més tretze mil vuit-cents quaranta-cinc euros amb
seixanta-nou cèntims ( 13.845,69 € ) en concepte d'IVA calculat al 21%.
La despesa prevista per l'any 2021 serà de setanta-nou mil set-cents setanta-set
euros amb cinquanta-tres cèntims ( 79.777,53 € ) IVA inclòs. Aquest import es
desglossa en seixanta-cinc mil nou-cents trenta-un euros amb vuitanta-quatre
cèntims ( 65.931,84 € ) de base, més tretze mil vuit-cents quaranta-cinc euros amb
seixanta-nou cèntims ( 13.845,69 € ) en concepte d'IVA calculat al 21%.
La despesa prevista per l'any 2022 serà de cinquanta-tres mil cent vuitanta-cinc
euros amb dos cèntims ( 53.185,02 € ) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en
quaranta-tres mil nou-cents cinquanta-quatre euros amb cinquanta-sis cèntims (
43.954,56 € ) de base, més nou mil dos-cents trenta euros amb quaranta-sis cèntims
( 9.230,46 € ) en concepte d'IVA calculat al 21%.
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
municipals.
Les característiques i avantatges de l'oferta adjudicatària determinants de la seva
selecció, queden detallades en l'informe de valoració dels diferents criteris
d'adjudicació degudament puntuats, essent els següents:
LOT 1 Subministrament d'una cabina de disc SAN i serveis d'instal·lació i suport:
Preu ofert
Capacitat de disc oferta
Funcionalitats concretes
valorades
Treballs d'instal·lació i
configuració

38,60 punts
9,92 punts
23,50 punts
11,00 punts
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Programa de manteniment
TOTAL PUNTUACIÓ:

6,00 punts
94,02 punts

LOT 2 Subministrament mitjançant arrendament amb opció de compra d'una cabina
de disc NAS per dades de producció i serveis d'instal·lació i suport
Preu ofert
37,50 punts
Funcionalitats i característiques
tècniques de les cabines NAS 9,00 punts
Funcionalitats concretes
valorades
27,40 punts
Treballs d'instal·lació i
configuració
3,20 punts
Programa de manteniment
4,00 punts
TOTAL PUNTUACIÓ:

81,10 punts

Els informes de valoració de les ofertes així com les actes de la Mesa de
Contractació es poden consultar al Perfil del Contractant.
L'adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques reguladores
del subministrament de maquinari per l'emmagatzematge de dades SAN i NAS.
D'acord amb la clàusula 8 de l'annex I del PCAP, la durada del contracte s'estableix
en un termini total de 40 mesos, dels quals, 4 mesos són per realitzar els
subministrament, la configuració i migració, i 36 mesos que corresponen a la durada
del manteniment ( LOT 1) i de l'arrendament ( LOT 2).
Quart.- NOTIFICAR l'adjudicació a l'empresa adjudicatària i a la resta de licitadors.
Cinquè.- PUBLICAR l'adjudicació del contracte al Perfil del Contractant, de
conformitat amb el punt 1 de l'article 151 de la LCSP.
Sisè.- La FORMALITZACIÓ del contracte no es podrà efectuar fins que hagin
transcorregut 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació als licitadors, de
conformitat amb el punt 3 de l'article 153 de la LCSP.
Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci de formalització en
el Perfil del Contractant i al Diari Oficial de la Unió Europea.
Vuitè.- REGISTRAR, per part de l'àrea receptora, els béns inventariables objecte
d'aquesta contractació al programa GPA de gestió patrimonial, un cop recepcionats."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
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amb el vistiplau l'alcaldessa presidenta.
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Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 17 d'abril de 2019

APROVAT

