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DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Exp. C175-2018-6593 . Adjudicació del contracte del
l’electrònica de xarxa per a ca l’Escoda, nou edifici Municipal.

subministrament

de

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de març de 2019, es va aprovar
el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació i
adjudicació del contracte de l’electrònica de xarxa per a ca l'Escoda, per el
procediment obert.
11/06/2019 Secretari

El dia 21 de maig de 2019 es va notificar a l’empresa amb millor puntuació el
requeriment per a que aportés la documentació prevista en la clàusula 31 del plec
de clàusules administratives particulars.
L’empresa Telefònica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU
amb CIF A78053147 va aportar la documentació esmentada en data 4 de juny de
2019.

Elisa Almirall Gayo

Fonaments jurídics i tècnics
La proposta de la mesa de contractació celebrada el dia 15 de maig de 2019, ha
proposat a l’òrgan de contractació una classificació, per ordre decreixent, de les
proposicions presentades.

11/06/2019 En funcions

Signatura 2 de 2

L’empresa Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU amb CIF
A78053147 va constituir la garantia definitiva en data 4 de juny de 2019.

EMPRESA
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30
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Totals
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87,17
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econòmica
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ANCO

45.014,00 €

57,17

TELEFÒNICA

38.043,52 €

70,00

Llindar de la baixa anormalment baixa

Miquel Àngel Méndez Gil
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41.528,76 €
37.375,88 €
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En data 3 de maig de 2019, l’analista informàtic emet informe de valoració de les
ofertes tècniques
Les característiques i avantatges de l’oferta de l’adjudicatari es reprodueixen a
continuació:
“Informe tècnic, relatiu a la justificació de la contractació de l’electrònica de xarxa
per ca l’escoda.
Criteris de de valoració en funció d’un judici de valors (fins a 30 punts).

11/06/2019 Secretari

1. Model de proposta tècnica seguin el guió indicant en el plec tècnic. (10
punts)
2. Demostració pràctica del producte oferts. (10 punts)
3. Lliurament del material, configuració i posta a punt abans del termini. (10
punts)
Més enllà de revisar que es compleixin totes i cadascuna de les condicions que fixa
el plec, s’han valorat des del punt de vista tècnic i mitjançant un judici de valor, els
següents aspectes:
1. Model de proposta tècnica seguin el guió indicant en el plec tècnic.

Totes dues empreses compleixen l’arquitectura tecnològica, TSOL implanta una
tecnologia més nova i ANCO ens ofereix més ports de xarxa però les dues
compleixen els requeriments del plec.

Elisa Almirall Gayo
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1. Arquitectura tecnològica (2 punts)

TSOL: 2 punts
ANCO: 2 punt
2. Equipament a subministrar, instal·lar, funcionament i ús. (2 punts)
Totes dues empreses compleixen amb els equipaments.

11/06/2019 En funcions

TSOL:2 punts
ANCO: 2 punt
3. Característiques funcionals del sistema. (1 punts)
Totes dues empreses compleixen els requeriments.
TSOL: 1 punt
ANCO: 1 punt

Miquel Àngel Méndez Gil
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4. Projecte d’implantació. (2 punts)
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Totes dues empreses compleixen els requeriments.
TSOL: 2 punts
ANCO: 2 punts
5. Proposta de formació. (1 punts)
Totes dues empreses especifiquen una proposta formativa en la documentació
tècnica.
TSOL: 1 punt
ANCO: 1 punt
6. Característiques del servei de configuració i posta en marxa. (1 punts)

11/06/2019 Secretari

Les dues empreses especifiquen les característiques de configuració i posta en
marxa.
TSOL:1 punt
ANCO:1 punt
7. Altres aspectes. (1 punts)

TSOL:1 punt
ANCO: 1 punt

Elisa Almirall Gayo
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Les dues empreses indiquen els tècnics, experiència i certificats.

2. Demostració pràctica del producte oferts.
Vist que les dues empreses s’han presentat amb productes CISCO no és necessària
la prova pràctica ja que els productes pressupostats son compatibles amb els
existents a l’ajuntament i utilitzen el protocol d’enrutament utilitzat actualment el
EIGRP per tal de poder connectar amb el CORE amb les altres seu municipals. La
puntuació en aquest cas és la màxima per les dues empreses.

11/06/2019 En funcions

TSOL: 10 punts
ANCO: 10 punts
3. Lliurament del material, configuració i posta a punt abans del termini
Les dues empreses milloren l’entrega, configuració i posta a punt.
TSOL: 10 punts
ANCO: 10 punts

Miquel Àngel Méndez Gil
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Puntuació Final sobre 30 punts.
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1
10
10

TSOL
ANCO

2
10
10

3
10
10

Total
30
30

Hi ha crèdit suficient i adequat per l’adjudicació del contracte.

El passat 26 de maig de 2019 es van celebrar eleccions locals, fins a la nova
constitució del nou equip de govern es realitzaran funcions únicament per a
l’administració ordinària de l’Ajuntament.
Es fa necessari avocar la competència per part de l’alcalde en funcions, ja que
l’adjudicació del contracte es pot encabir dintre de l’administració ordinària de
l’Ajuntament, atès que es tracta d’un expedient aprovat amb anterioritat i de
conformitat amb l’article 150.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de
contractes del sector públic, l’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dintre
dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació, així doncs, no es pot
esperar a la Propera Junta de Govern Local.

Elisa Almirall Gayo
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11/06/2019 Secretari

De la lectura conjunta de la disposició addicional segona i l’article 151 de la LCSP
s’estableix que la competència per a subscriure el contracte comporta la facultat
d’adjudicar el contracte i formalitzar-lo i totes les altres facultats que la legislació
atribueix l’òrgan de contractació. L’òrgan competent per a aquesta contractació, de
conformitat amb la disposició addicional segona del LCSP, és l’Alcalde qui té
l’atribució per dur a terme les contractacions i concessions de tota classe quan el
seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol
cas els 6.000.000,00 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada
no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les
anualitats no superi ni el percentatge indicat referit als recursos ordinaris del
Pressupost del primer exercici ni la quantia assenyalada. Ara bé, en virtut del
Decret d’Alcaldia 1553-1/2017, de 19 de desembre de 2017, aquest òrgan ha
delegat aquesta competència a favor de la Junta de Govern Local.

Resolució
Per tant, resolc

Segon. ADJUDICAR el contracte de Electrònica de xarxa per a ca l'Escoda, a
Telefònica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU amb CIF
A78053147, d’acord amb els preus oferts i amb subjecció al plec de clàusules
administratives particulars.
Tercer. DISPOSAR la despesa per import de 46.032,66 € quaranta-sis mil trenta-dos
euros amb seixanta-sis cèntims), IVA inclòs, a favor de l’adjudicatari Telefònica
Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU amb CIF A78053147,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3001-93311-6360001; 3001-92006-

Miquel Àngel Méndez Gil
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11/06/2019 En funcions

Primer. AVOCAR la competència delegada en la Junta de Govern Local per resolució
d’alcaldia 1553-1/2017, de 19 de desembre de 2017.
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6360017;
3001-49102-6360019
2018/2/3001/1.

i

projectes

número

2017/2/3001/1

i

Quart. PUBLICAR en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Premià de Mar,
l’acord d’adjudicació de conformitat amb la clàusula 32 dels plecs de clàusules
administratives particulars en relació amb els articles 63 i 151 del la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Cinquè. REQUERIR a l’adjudicatari a la signatura del contracte en el termini dins del
termini de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la remissió de la
notificació d’aquest acord, de conformitat amb l’article 153 de la LCSP.
Sisè. NOTIFICAR aquesta resolució a l’adjudicatari i a la resta de licitadors.

Signatura 2 de 2

Elisa Almirall Gayo
Miquel Àngel Méndez Gil

Document signat electrònicament

11/06/2019 En funcions
Signatura 1 de 2

11/06/2019 Secretari

Setè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució a la Propera Junta de Govern Local que
es celebri.
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