RESOLUCIÓ 21/2019

ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL
INFORMÀTIC PER A LA XARXA AUDIOVISUAL
LOCAL, SL
Vist que la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) és una societat mercantil limitada de capital
íntegrament públic de la Diputació de Barcelona creada per a la gestió del servei públic de
caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació audiovisual local; i amb aquest
objectiu, gestiona La Xarxa de Comunicació Local, una plataforma única de continguts
multimèdia i serveis adreçats als mitjans de comunicació locals.
Vist que en data 11 de febrer de 2019, el Conseller Delegat de la XAL va aprovar la
contractació del subministrament de material informàtic, mitjançant procediment obert
simplificat i adjudicació mitjançant un únic criteri de valoració, per un pressupost base de
licitació de NORANTA-SET MIL TRES-CENTS EUROS (97.300 €), més l’IVA corresponent.
Un cop finalitzada la data límit de presentació d’ofertes, en data 7 de març de 2019 es va
procedir a l’obertura pública de les ofertes presentades pels licitadors següents:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

MICROGESTIO, SL
INFORDISA, SA
ETIC DATA CLOUD & SERVICES, SL
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE
ESPAÑA, S.A.U
PISTA CERO, SL
IT GLOBAL, SL
PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL
ECONOCOM CAVERIN SOLUTIONS, SA
ICOT, SA
INFOREIN, SA
DATOS MEDIA TECHNOLOGIES, SA
TEKNOSERVICE
RAHER AUDIOVISUAL, SL

Vist l’informe del Responsable Servei d'Infraestructures de la XAL, de data 16 de març de
2019, on un cop realitzada la valoració i ponderació de les ofertes, es proposa com a
adjudicatària del LOT 1 i LOT 2 a l’empresa PISTA CERO, SL, amb NIF B58790122; i com
a adjudicatària del LOT 3 a l’empresa ETIC DATA CLOUD & SERVICES, SL, amb NIF
B66398306, les parts dels quals els interessa reproduir és del següent tenor literal:
“1.1 REQUERIMENTS TÈCNICS Lot 1
Un cop examinades les memòries tècniques presentades per aquest licitadors, s’han detectat els
següents incompliments de requeriments:
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●
●
●
●

Infordisa S.A.: Al punt 1.a del plec tècnic, s’especifica que un dels requeriments dels
monitors es que incorporin un “Concentrador USB 3.0 amb 4 ports de sortida”. El model de
monitor ofertat no compleix amb aquest requeriment.
ITGlobal S.L.: Al punt 1.a del plec tècnic, s’especifica que un dels requeriments dels
monitors es que incorporin un “Concentrador USB 3.0 amb 4 ports de sortida”. El model de
monitor ofertat no compleix amb aquest requeriment.
Punt Informàtic i Creatiu, SL: No ha presentat memòria tècnica.
Raher Audiovisual S.L.: Al punt 1.a del plec tècnic, s’especifica que un dels requeriments
dels monitors es que incorporin un “Concentrador USB 3.0 amb 4 ports de sortida”. Al
mateix punt també s’especifica que “La pantalla s’ha de poder posar en vertical (rotació 90
graus)”. El model de monitor ofertat pel licitador no compleix amb cap d’aquests dos
requeriments i tampoc s’inclouen en l’oferta els 80 kits d’agrupació requerits per a muntar
els tot en un a partir de les parelles monitor-PC.

1.2 VALORACIÓ DE LES OFERTES Lot 1
Donat que segons els criteris de puntuació establerts als Plecs de Clàusules Administratives
particulars que regeixen aquesta contractació, les ofertes es puntuaran en funció de les baixes de
manera proporcional, la valoració de les ofertes presentades pels licitadors en base al criteri únic
qualitat-preu és la següent:
Oferta econòmica

Puntuació

Pista Cero S.L.

56126,00

100,00

Punt Informàtic i Creatiu, SL

56936,42

95,71

Informàtica i Comunicacions de Tarragona S.A.

57040,00

95,16

Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de
España, S.A.U.

57247,73

94,06

Etic Data Cloud & Services S.L.

59563,20

81,79

Inforein, S.A.

61000,00

74,18

ITGlobal S.L.

61685,96

70,54

Teknoservice

64000,00

58,28

Raher Audiovisual S.L.

65138,52

52,25
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Infordisa S.A.

67969,90

37,25

Datos Media Technologies S.A

73360,00

8,69

1.3 PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ Lot 1
Per tot l’anterior, es proposa l’adjudicació corresponent a la contractació del subministrament del Lot
1 “Subministrament de 80 PCs amb els seus monitors i kits d'agrupació per a muntar-los tot en un”
per un import màxim de contractació de CINQUANTA-SIS MIL CENT VINT-I-SIS euros (56.126-€)
més l’IVA del 21%, a l’empresa Pista Cero S.L.
2. LOT 2
El lot 2 correspon al “Subministrament de 20 monitors de 24"”, amb un pressupost màxim de licitació
de 3.300 EUROS, IVA exclòs.
Al lot 2, s’han presentat els licitadors següents:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Datos Media Technologies S.A
Etic Data Cloud & Services S.L.
ITGlobal S.L.
Infordisa S.A.
Inforein, S.A.
Informàtica i Comunicacions de Tarragona S.A.
Microgestió S.L.
Pista Cero S.L.
Punt Informàtic i Creatiu, SL
Raher Audiovisual S.L.
Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U.

2.1 REQUERIMENTS TÈCNICS Lot 2
Un cop examinades les memòries tècniques presentades per aquest licitadors, s’han detectat els
següents incompliments de requeriments:
●
●
●

●
●

Infordisa S.A.: Al punt 1.b del plec tècnic, s’especifica que un dels requeriments dels
monitors es que incorporin un “Concentrador USB 3.0 amb 4 ports de sortida”. El model de
monitor ofertat no compleix amb aquest requeriment.
ITGlobal S.L.: Al punt 1.b del plec tècnic, s’especifica que un dels requeriments dels
monitors es que incorporin un “Concentrador USB 3.0 amb 4 ports de sortida”. El model de
monitor ofertat no compleix amb aquest requeriment.
Microgestió S.L.: Al punt 1.b del plec tècnic, s’especifica que un dels requeriments dels
monitors es que incorporin un “Concentrador USB 3.0 amb 4 ports de sortida”. Al mateix
punt també s’especifica que “La pantalla s’ha de poder posar en vertical (rotació 90 graus)”.
El model de monitor ofertat pel licitador no compleix amb cap d’aquests dos requeriments.
Punt Informàtic i Creatiu, SL: No ha presentat memòria tècnica.
Raher Audiovisual S.L.: Al punt 1.b del plec tècnic, s’especifica que un dels requeriments
dels monitors es que incorporin un “Concentrador USB 3.0 amb 4 ports de sortida”. Al
mateix punt també s’especifica que “La pantalla s’ha de poder posar en vertical (rotació 90
graus)”. El model de monitor ofertat pel licitador no compleix amb cap d’aquests dos
requeriments.
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2.2 VALORACIÓ DE LES OFERTES Lot 2
Donat que segons els criteris de puntuació establerts als Plecs de Clàusules Administratives
particulars que regeixen aquesta contractació, les ofertes es puntuaran en funció de les baixes de
manera proporcional, la valoració de les ofertes presentades pels licitadors en base al criteri únic
qualitat-preu és la següent:
Oferta econòmica

Puntuació

Pista Cero S.L.

2632,00

100,00

Punt Informàtic i Creatiu, SL

2635,37

99,50

Infordisa S.A.

2678,04

93,11

Etic Data Cloud & Services S.L.

2774,60

78,65

Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de
España, S.A.U.

2833,37

69,85

ITGlobal S.L.

2878,51

63,10

Raher Audiovisual S.L.

2931,88

55,11

Microgestió S.L.

2960,28

50,86

Datos Media Technologies S.A

3120,00

26,95

Informàtica i Comunicacions de Tarragona S.A.

3204,00

14,37

Inforein, S.A.

3300,00

0,00

2.3 PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ LOT 2
Per tot l’anterior, es proposa l’adjudicació corresponent a la contractació del subministrament del Lot
2 “Subministrament de 20 monitors de 24"” per un import màxim de contractació de DOS MIL SISCENTS TRENTA-DOS euros (2.632-€) més l’IVA del 21%, a l’empresa Pista Cero S.L.

4

3. LOT 3
El lot 3 correspon al “Subministrament de 12 ordinadors Mac Mini”, amb un pressupost màxim de
licitació de 19.000 EUROS, IVA exclòs.
Al lot 3, s’han presentat els licitadors següents:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Datos Media Technologies S.A
Econocom Caverin Solutions S.A.
Etic Data Cloud & Services S.L.
ITGlobal S.L.
Infordisa S.A.
Microgestió S.L.
Pista Cero S.L.
Raher Audiovisual S.L.
Teknoservice
Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.U.

3.1 REQUERIMENTS TÈCNICS Lot 3
Un cop examinades les memòries tècniques presentades per aquest licitadors, s’han detectat els
següents incompliments de requeriments:
●

Econocom Caverin Solutions S.A.: No ha presentat memòria tècnica.

3.2 VALORACIÓ DE LES OFERTES Lot 3
Donat que segons els criteris de puntuació establerts als Plecs de Clàusules Administratives
particulars que regeixen aquesta contractació, les ofertes es puntuaran en funció de les baixes de
manera proporcional, la valoració de les ofertes presentades pels licitadors en base al criteri únic
qualitat-preu és la següent:
Oferta econòmica

Puntuació

Etic Data Cloud & Services S.L.

13847,04

100,00

Infordisa S.A.

14032,55

96,40

Microgestió S.L.

14661,56

84,19

Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de
España, S.A.U,

14776,33

81,97

Datos Media Technologies S.A

14887,20

79,81
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Econocom Caverin Solutions S.A.

14979,31

78,03

Teknoservice

16200,00

54,34

Pista Cero S.L.

16545,74

47,63

ITGlobal S.L.

17756,37

24,13

Raher Audiovisual S.L.

18678,00

6,25

3.3 PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ LOT 3
Per tot l’anterior, es proposa l’adjudicació corresponent a la contractació del subministrament del Lot
3 “Subministrament de 12 ordinadors Mac Mini” per un import màxim de contractació de TRETZE
MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SET euros amb quatre cèntims (13.847,04-€) més l’IVA del 21%, a
l’empresa Etic Data Cloud & Services S.L.”

Vist que en data 19 de març de 2019, es va requerir a PISTA CERO, SL i a ETIC DATA
CLOUD & SERVICES, SL per presentar la documentació requerida per formalitzar el
contracte d’adjudicació del subministrament en el termini de 7 dies hàbils, i vist que han
presentat la referida documentació dins el termini conferit.
Per tot l’anterior, el conseller delegat de la XAL,
RESOL

PRIMER.- Adjudicar el LOT 1 i 2 de la contractació del subministrament de material
informàtic, mitjançant procediment obert simplificat i adjudicació mitjançant un únic criteri
de valoració, per un import de contractació de CINQUANTA-SIS MIL CENT VINT-I-SIS
EUROS (56.126.-€), més l’IVA del 21%, pel LOT 1; i per un import de contractació de DOS
MIL SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS (2.632.-€), més l’IVA del 21%, pel LOT 2 a PISTA
CERO, SL, amb NIF B58790122, d’acord amb l’oferta presentada i els plecs que regeixen
la contractació.
SEGON.- Adjudicar el LOT 3 de la contractació del subministrament de material informàtic,
mitjançant procediment obert simplificat i adjudicació mitjançant un únic criteri de valoració,
per un import de contractació de TRETZE MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS
AMB QUATRE CÈNTIMS (13.847,04.-€), més l’IVA del 21%, a ETIC DATA CLOUD &
SERVICES, SL, amb NIF B66398306, d’acord amb l’oferta presentada i els plecs que
regeixen la contractació.
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TERCER.- Notificar als licitadors la present resolució i advertir a les adjudicatàries que
hauran de formalitzar el contracte d’adjudicació, d’acord amb els plecs de Clàusules
contractuals.

Barcelona, 26 de març de 2019
digitalmente
CPISR-1 C Firmado
por CPISR-1 C
Pena Carbó
Francesc Francesc
Fecha: 2019.03.28
Pena Carbó 12:15:07 +01'00'

Francesc Pena Carbó
Conseller Delegat
Xarxa Audiovisual Local, SL
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